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Nr postępowania 05/17

Racibórz, dnia 12.06.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)
1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Telefon 032 415-35-77, fax 032 419-07-17
Adres str. Internetowej: www.pk-raciborz.pl
e- mail : zam.publ@pk-raciborz.pl

ogłasza postępowanie na:
„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH do
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w
RACIBORZU”
2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Dostawę materiałów biurowych na zgłoszenie telefoniczne, elektroniczne bądź
faxowe, własnym środkiem transportu Dostawcy w terminie do 48 godzin od złożenia
zamówienia.
Rozładunek towaru będzie obejmował również wniesienie go do magazynu na I piętro
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10.
Godziny dostawy artykułów biurowych: 700 do 1400
- W przypadku dostawy artykułów biurowych niezgodnych z zamówieniem dostawca
zobowiązany jest wymienić towar w terminie do 24 godzin od dostarczenia.
- Ewentualne reklamacje dot. zamówienia powinny być złożone w dniu dostawy.
- Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1, stanowiący formularz
ofertowy.
- Tonery, cartidge i taśmy barwiące powinny być oryginalne. Nie dopuszcza się
zamienników
- Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru zużytych tonerów, cartidgy i
taśm barwiących
Oferta powinna zawierać cenę oraz termin dostawy materiałów biurowych .
Wymagania dotyczące wykonania zadania:
- do wykonania zadania wymagane jest doświadczenie w zakresie hurtowym handlu
materiałami biurowymi.
3.
Termin realizacji zamówienia : 36 miesięcy.

___________________________________________________________________________
4.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

5.

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
następujących dokumentów.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Kryteria oceny ofert : cena - 100 %
7. Oferty należy składać w :

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, pok. Nr 7
8. Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej : Nazwa i
adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, Napis „Zapytanie ofertowe nr 05/17 oraz
nazwa przedmiotu zamówienia„
9. Termin składania ofert upływa dnia : 20.06.2017r. o godzinie : 11:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2017 r. o godzinie : 12:00 w :

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, pok. Nr 9
10. Termin związania ofertą wynosi : 30 dni
11. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Grażyna Łacek tel.: 032/ 415 35 77
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania
przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.
13. Pozostałe informacje : www.pk-raciborz.pl

Zatwierdził :
Prezes PK Sp. z o.o.
Stanisław Mucha
......................................................

