
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
 

na realizację zadania pn: 
 zakup i dostawę materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego  dla Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 2 w Opocznie. 
 
I. Zamawiający:  
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie  
ul. Inowłodzka 3,  
26-300 Opoczno 
REGON: 592186144  NIP: 768-16-64-790 
Tel/fax: (044) 755-25-59 
e-mail: zss2@opoczno.edu.pl 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy 
umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz napis: „Oferta na realizację 
zadania pn. zakup i dostawa materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego dla Zespołu 
Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie” 
2. Ilość i asortyment zakupu i dostawy materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego 
została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1). 
3. Dowóz zakupionego materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego do siedziby 
Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.  
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości. 
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu 
biurowego wg gwarancji udzielanej przez producenta. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego 
niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany 
asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 
funkcjonalnych oraz użytkowych. 
7. Zapłata za zakup i dostawę materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego będzie 
dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 
28 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu. 
 
III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:  
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2015 do 31.12.2015r. 
 
IV. Sposób przygotowania oferty: 
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1). 
 
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  
Ocena ofert : 
S = ( Cmin / Cof.) x 100 
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie. 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 
Cof. – zaoferowana cena danej oferty 
CENA = 100 punktów 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy: 
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1), 
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2), 
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 



gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej,  
 
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Józef Majda, tel. (044) 755-25-
59, e-mail: zss2@opoczno.edu.pl 
 
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 2 w Opocznie, ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno w zamkniętej kopercie opisanej 
zgodnie ze wskazówkami z pkt II. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu 
składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Oferentowi i nie będzie podlegała procesowi oceny. 
 
IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 
umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
 
Dokumentacja dotycząca spr. 02/2014 Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie zamieszczona 
jest również na stronie BIP szkoły: 
 www.bip.zss2opoczno.wikom.pl 
a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opocznie 
www.um.opoczno.pl 
 
                                                                                   Opoczno, dn. 10.12.2014r. 
                                                                                        mgr Edyta Czarnecka 
                                                                                            Dyrektor ZSS Nr 2 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
2. Wzór umowy (załącznik nr 2) 

 

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/

