
ZAPYI'ANIE  OFERTOWE  2/WŁiI/2018

Karpacki  Oddział  Straży  Grarńcznej  im.  1 Pułku  Strelców  Podhalańskich  z  siedzibą

w Nowym  Sączu  (Zamawiający)  zwraca  się  uprzejmie  z prośbą  o przedstawienie  oferty

obejmującej  dostawę  materialów  eksploatacyjnych  dla  potrzeb  Wydziału  Łączności

i Informatyki  Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej.

I.  Tryb  postępowania:

1. Postępowanie  prowadzone  będzie  w  oparciu  o przepisy  Kodeksy  Cywilnego

na podstawie  art. 4 ust.  8 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. Prawo  zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2017  r. poz.  1579  ze zm.).

2  W  sprawach  nieunormowanych  niniejszym  zapytaniem  ofertowym,  jak  również  do
czyru'iości  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i Wykonawców  w postępowaniu
o udzielenie  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia  1964  r. -

Kodeks  cywilny  (Dz.  U. 201  7r. poz.  459  z późn.  zm.)
3. Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art. 66 Kodeksu  Cywilnego.

I[  Określenie  przedmiotu  zamówienia:
Zakres  zapytania  obejmuje:
Dostawę  mateńałów  eksploatacyjnych  wg  poniższej  tabeli:

Toner  do drukarki  Xerox  6280 - 106R01388  /cyan/ szt. 5

Toner  do drukarki  Xerox  6280 - 106R01389  /magenta/ szt. 5

Toner  do drukarki  Xerox  6280 - 106R01390  /yellow/ szt. 5

Toner  do drukarki  Xerox  6180-l13R00726  /black/ szt. 3

Bęben  do drukarki  Xerox  5550-113R00670 szt. 2

Bęben  do Fax  Panasonic  KX-FL  613PD  /KX-FA84/ szt. 12

Toner  do Fax  Panasorńc  KX-FL  613PD  /KX-FA83/ szt. 15

Wkład  do drukarki  Brother  DCP-J4120  /LC-223BK/ szt. 4

Wkład  do drukarki  Brother  DCP-J4120  / LC-223C,  LC-223M,  LC-223Y/ kpl. 4

Toner  do drukarki  HP LJ P 4515 X  Typ  CC 364A szt. l

Toner  do dnikarki  OKI  ES8473DNV  MFP  czarny  /45862822/ szt. 4

Toner  do drukarki  Konica  Minolta  458e -  czarny-  /TN-515/ szt. 4

Toner  do drukarki  Korńca  Minolta  454e -  czarny-  /TN-513/ szt. 20

Bęben  do drukarki  Konica  Minolta  454e -  czarny-  /TN-513/ szt. 6

Wkład  do drukarki  HP DJ 5655 -  czarny  - /C6656A/ szt. 1

Wkład  do drukarki  Brother  DCP-J562DW

/LC-223BH,  LC-223C,  LC-223M,  LC-223Y/
kpl.. 2

Wkład  do dtukarki  Brother  DCP-J725  /LC-1240BK,/ szt. 5

Wkład  do drukarki  Brother  DCP-J725  / LC-1240C,  LC-1240M,  LC-1240Y/ kpl. 2

Wkład  do drukarki  Brother  DCP-J41  10 /LC-123BD/ szt. 4

Wkład  do drukarki  Brother  DCP-J4110  / LC-123C,  LC-123M,  LC-123Y/ kpl. 4

Wkłąd  atramentowy  do plotera  Canon  IPF  8400  330  ml  -

/PFI306MBK/,  /PFI306BK/,  /PFI306C/,  /PFI306M/,  /PFI306Y/,

/PFI306PM/,  /PFI306PC/,  /PFI306R/,  /PFI306B/,  /PFI306G/,

/PFI306GY  /, /PFI306PGY  /

kpl. 1

Toner  do drukarki  HP  Color  LJ M55  1-  czanny  /CE400A/ szt. l

Toner  do drukarki  HP  Color  LJ M551-  magenta  /CE403A/ szt. l

Bęben  do OKI  ES8473  MFP  -black  /44844476/ szt. 4

Bęben  do OKI  ES8473  MFP  -magenta  /44844474/ szt. 2



Bęben  do OKI  ES8473  MFP  -  cyan  /44844475/ szt. 2

Bęben  do OKI  ES8473  MFP  -yellow  /44844473/ szt. 2

Bęben  do dnikarki  Xerox  7760  DN  /108R00713/ szt. 4

Zestaw  naprawczy  -  Genuine  Konica  Minolta  Bizhub  C454

Inten'nediata  Image  Transfer  Kit  - /A161R71322
kpl. l

Pas transmisyjny  -  IBT  BELT  ASSEMBLY  XEROX  7345  -

/604K20893
szt. 2

Wkład  do drukarki  Canon  IP 7250  -  yellow  /CLI-551  Y  XL/ szt. 2

Wkład  do drukarki  Canon  IP 7250  -  magenta  /CLI-551  M  XL/ szt. 2

Żele  sublimacyjne  do drukarki  RICOH  Aficio  SG  3110  DN  w  butelkach

100  ml,  /cyan,  yellow,  magenta,  black/

kpl.
1

Wykonawca  udzieli  minimum  12  miesięcznej  gwarancji  na  dostarczone  mateńały.

Oferta  ma  także  obejmować  wszelkie  niezbędne  koszty  dostarczenia  mateńałów  do

zamawiającego.

Kod  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV:

30125110-5;  30125100-2;  30124300-7;

III-  Termin  realizacii  zamówienia
Czas  na  wykonanie  dostawy  -  do dnia  17.05.2018r.

IV.  Kryteria  wyboru  oferty  naikorzystnieiszei  :
1.  Cena  brutto-  100%.

2.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  w której  Wykonawca  przedstawi

najniższą  cenę  określoną  jako  Suma  Brutto  wg  ZałącznikaNr  1.

3.  Waźnośćofertydodnia17.04.2018r.

V.  Sposób  przygotowania  ofert:

1.  Każdy  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.

2.  Oferta  ma  być  sporządzona  w  języku  polskim,  w sposób  czytelny  oraz  podpisana

przez  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.

3. Ofertę należy sporządzić  według druku ,,Formularz  Qfertowy" stanowiącego
załącznik  nr  1 do niniejszego  zapytania  ofertowego  (plik  w formacie  Word  znajduje

się  na  stronie  internetowej:  http://www.karpacki.strazgraniczna.pl  w  zakładce

,,Zamówienia  publiczne  ->  Zapytarńa  ofertowe").

4.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z przygotowat'ńem  i złożeniem  oferty.

5. Zamawiający  rńe  wyraża  zgody  na  składanie  ofert  częściowych.

6. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  wariantowej.

7. Wykonawca  musi  uwzględnić  w cenie  oferty  wykonanie  wszelkich  prac  i czynności

oraz  zawrzeć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  i pełnego  wykonania

zamówienia,  jak  rówrńeż  zawrzeć  wszelłcie  opłaty  i  podatki  wynikające
z obowiązujących  przepisów.

VI.  Termin  i sposób  słdadania  ofert:

1. Termin  słdadania  ofert:  17  kwiecień  2018  roku,  do  godz.130o.
Oferta  otrzymana  po  wymaganym  terminie  nie  będzie  rozpatrywana.



2. Miejsce  słcładania  ofert:

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej,
Im.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą  w Nowyi'n  Sączu.
33-300  Nowy  Sącz,

ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5.

4.  Sposób  skladania  ofert:

Oferty  w  formie  pisemnej  w  zamkniętych  kopertach  proszę  składać

w nieprzekraczalnym  terminie  do dnia  17.04.2018r.  do godz.  13:00  na adres;

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej

Im.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą  w Nowym  Sączu.

ul. 1-go  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5

33-300  Nowy  Sącz,

Z dopiskiem  ,,oferta  na dostawę  materialów  do urządzeń  drukujących"  -

otwierać  przed  godz.  13:00  dnia  17.04.2018r.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  w  formie  osobiście
w siedzibie  Karpackiego  Oddziału  SG.

nle

Oferty  zostaną  otwarte  komisyjnie  o godz.  14:00  dnia  17.04.2018r.  w Wydziale
Łączności  i Informatyki.

VII.  Warunki  realizacii  zamówienia:
1.  Przedmioty  zamówienia  muszą  być  fabrycznie  nowe,  pełnowartościowe,  I gatunku,

wolne  od  wad  fabrycznych  i pochodzące  z bieżącej  produkcji.

2.  Zamawiający  nie  dopuszcza  dostarczenia  zamienników  materiałów

eksploatacyjnych.

3. Przy  realizacji  zamówienia  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  porozumiewania  się

z Wykonawcą  drogą  mailową  oraz  za pomocą  telefonów  i faksów.

4.  Zamawiający  zapewni  ze swojej  strony  bieżącą  współpracę  oraz  gotowość  do

udzielania  dodatkowych  informacji  i wyjaśnień  odnośnie  problemów  i wątpliwości

mogących  się  pojawić  na etapie  realizacji  zamówienia.

5. Płatność  przelewem  w terminie  21 dni  od daty  otrzymania  faktury  (rachunku).

6.  Przedmioty  zamówienia  należy  dostarczyć  do siedziby  Zamawiającego  na koszt

Wykonawcy.

7. Gwarancja  na  przedmioty  zamówienia-  12  miesięcy  od  daty  dostarczenia

przedmiotów.

8.  Termin  realizacji  zamówienia;  do dnia  17  maja  2018r.

VIII.  Pozostałe  warunki:

1. Zamawiający  może  zakończyć  postępowanie  bez wybrania  oferty  najkorzystniejszej,
gdy  żadna  ze złożonych  ofert  nie  odpowiada  warunkom  postępowania.

2. W  celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  Zamawiający  zastrzega
sobie  prawo  do skontaktowania  się  z właściwymi  Oferentami  w celu  uzupełnienia
lub  doprecyzowania  ofert.

3. W  toku  badania  i oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od oferentów  dodatkowych
wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  'prawo  do rezygnacji  z udzielania  zamówienia  bez
podania  przyczyny  rezygnacji.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do zmiany  warunków  niniejszego  zapytania
przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W przypadku  wprowadzenia  ew. zmian,
zostaną  one  zamieszczone  na stronie  internetowej  Oddziału.

6. Zamawiający  zastrzega,  iż zawiera  umowy  na podstawie  wzorów  umów  stosowanych



w Karpackim  Oddziale  Straży  Granicznej  im.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich

z siedzibą  w Nowyi'n  Sączu.

7. W  przypadku,  gdy  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się

od zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród

pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i oceny.

8. Zamawiający  zastrzega  możliwość  poprawy  oczywistych  omyłek  rachunkowych

w  złożonych  ofertach.

IX.  Informacie  końcowe:

1.  Osobą  uprawnioną  do kontaktu  z Wykonawcami  z ramienia  Zamawiającego  jest:

Irena  Woźniak:  tel.  18-415-30-97,  785  903  650.

e-mail: irena.wozniak@strazgraniczna.pl
(kontakt  od  poniedziałku  do  pźątku  w godz.  od  7:30  do 15:00).

2.  Wykonawcy  składający  oferty  zostaną  poinformowani  o wyniku  postępowania.

Informację  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  umieści  na stronie

internetowej  znajdującej  się  pod  adresem:  http://www.karpacki.strazgraniczna.pl.

Wykaz  załączników:

Załącznik  nr  I - Formularz  ofertowy.
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