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Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku

UKS2091/DO/2411/24/14/2/999

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor. Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku (Zamawiający), zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu: Dostawa papieru kserograficznego do Urzędu Kontroli Skarbowej w
Białymstoku.

Kod CPV: 30197644-2 (papier kserograficzny)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

I. Procedura:
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8
Ustawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 410 ryz papieru kserograficznego w formacie A4 w
kolorze białym na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

2. Specyfikacja papieru ksero:
Minimalne wymogi Zamawiającego

parametr
Format
Gramatura
Białość
Wilgotność
Przepuszczalność
powietrza
Grubość
Nieprzezroczyste ś ć
Trwałość archiwizacji
Ilość arkuszy w ryzie

jednostka

g/m2

CIĘ
%
cnrVmin

urn
%
norma
szt.

wartość
A4
80±2
153
3,8-5
1250

108±3
>90
PN-EN ISO 9706:2001
500

2.1 .Papier przeznaczony jest do wydruków obustronnych w drukarkach laserowych
i atramentowych oraz kserokopiarkach.

2.2.Dostarczony papier winien mieć parametry nie gorsze niż wskazane w Załączniku Nr 2
do zapytania ofertowego, w kolumnie minimalne wymogi Zamawiającego. Celem
wykazania spełnienia wymogów minimalnych Zamawiającego, Wykonawca wypełni
tabelę równoważności dla papieru ksero.

AMOOO-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111Białystok j tel.: +48 85 878 53 00 | fax: +48 85 67543 65
e-mail: uks2091@pd.mofnet.gov.pl

http://uks.bialvstok.ibip.net.pl



2.3.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek (l kartka) oferowanego papieru w
celu przeprowadzenia testów. Na karcie należy przystawić pieczęć Wykonawcy. Testy
polegać będą na porównaniu białości, gramatury i grubości z papierem o wymaganych
parametrach wykorzystywanych obecnie przez Zamawiającego. W przypadku
wystąpienia różnic, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty Wykonawcy.

2.4.W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgłoszenia wad.

3. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie zrealizowane w jednorazowej dostawie
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Za szkody
wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku,
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8.

III. Miejsce, forma i termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, z wykorzystaniem
formularza „Oferta Wykonawcy" stanowiącego Załącznik Nr l do niniejszego zapytania.

2. Oferta cenowa musi być złożona w formie oryginału i podpisana przez osobę/osoby
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta winna zawierać cenę całkowitą brutto obejmującą przedmiot zamówienia, podając ją
cyfrowo i słownie. Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.

4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i którego
oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ( pokój nr 2 - kancelaria) lub przesłać za
pomocą poczty kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres: Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, do dnia
24 września 2014 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Zaleca się
również, aby oferta posiadała oznaczenie „„Oferta cenowa na dostawę papieru" oraz
umieszczona była w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia.

7. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu,
tj. http://uks.bialvstok.ibir).net.pl.

8. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z tytułu otrzymania niniejszego
zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania
przyczyn.

IV. Termin otwarcia ofert: w dniu 24 września 2014 r. o godzinie 10:15 pokój nr 512 w
siedzibie Zamawiającego (V piętro).

V. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu
całości przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, przelewem w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.



VI. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Pan Tomasz Pogorzelski, pokój 512, telefon 85 878 5331,
- Pani Marzenna Skorulska, pokój 513, telefon 85 878 5332.

w godz. 8:00-14:00.

Do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr J do zapytania należy
dołączyć niżej wymienione dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Wypełnioną Tabelę równoważności, wedtug wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania.

Załączniki:
Nr l - Formularz ofertowy
Nr 2 - Tabela równoważności

Sporządzono w l egz.

Barbara (idłjejcwska


