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Znak: OiN.033.9.2012                                                           Kozienice dnia 06.01.2012r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

(nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. z późn. zmian.)  

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne 

dostawy artykułów biurowych i papieru kserograficznego do Starostwa Powiatowego  

w Kozienicach, ul Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice. 

Przedmiotem dostawy są artykuły biurowe i papier kserograficzny według wykazu (załącznik 

nr 1) dostarczane do siedziby Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Kozienicach,  

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28) zamówieniami częściowymi w ciągu trzech dni 

od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie, potwierdzonego pisemnie lub faksem 

najpóźniej w dniu dostawy. Po rozpatrzeniu ofert cenowych Zamawiający powiadomi 

Dostawcę, którego oferta cenowa została zaakceptowana. Kryterium oceny będzie cena 

oferowanych dostaw wyszczególniona na formularzu cenowym (załącznik nr 1). 

Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który zaoferuje najniższą cenę na okres 12 

miesięcy (wzór umowy załącznik nr 2). Dostawca zobowiązany jest w oferowanej cenie ująć 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą 

o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. 

zmian.). Ceny na dostarczane artykuły biurowe i papier kserograficzny przez cały okres 

realizacji umowy będą cenami stałymi (nie zmienią się w trakcie realizacji umowy). Termin 

realizacji zamówienia – przez okres 12 miesięcy od dnia 01.03.2012 roku. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo korekty ilości i rodzaju zamawianego towaru dostosowując 

zamówienia do zaistniałych potrzeb w danym czasie. Do oferty należy dołączyć kopię 

aktualny odpisu z właściwego rejestru albo kopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

Oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta cenowa na dostawy artykułów 

biurowych i papieru kserograficznego” opatrzone nazwą i adresem Dostawcy wraz  

z zaakceptowanym wzorem umowy należy składać do dnia 24.02.2012 r. w kancelarii (pokój 

nr 1) Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28. 

 


