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Załącznik nr 7 

 do Regulaminu postępowania 

 przy realizacji zamówień publicznych 

 w WFOŚiGW w Kielcach 

 

Kielce, dn. 02.06.2022 r. 

DAI.261.15.22 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania 

ofert na dostawę do siedziby Funduszu artykułów biurowych wyspecyfikowanych w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Tryb postępowania: Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto. 

• Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych  

  w związku z Zapytaniem ofertowym, stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania - Informacja o RODO. 

 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania dotyczące poszczególnych produktów.  

Zamawiający akceptuje oferty równoważne, o ile oferowane produkty będą nie gorsze od 

wyszczególnionych w załączonym do zaproszenia opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mogą 

zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższających, 

jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważność. Podane ilości produktów w opakowaniu 

są orientacyjne, oferowane przez Wykonawcę mogą być odmienne, przy zachowaniu łącznych 

minimalnych ilości zamawianych produktów. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, stanowi 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego partiami, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail,  

w terminie max. 4 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez 

Wykonawcę. Dostawy mogą odbywać się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Oferty rozpatrywane będą kompleksowo  –  nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

• Miejsca wykonania zamówienia: 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

al. ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.  

• Termin wykonania: 

Od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.  

• Kryterium wyboru oferty:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryterium: 

- cena łącznie brutto – C1  – 100% 

Cena będzie obliczona wg wzoru: 

 

C1=  
najniższa cena spośród badanych ofert (brutto)

cena oferty ocenianej (brutto)
  x 100 

 

Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę 

punktów w kryterium cena, po zaakceptowaniu wszystkich elementów zamówienia. 

• Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 
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1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

2. Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać 

wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania bez podania przyczyny. 

4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 

5. Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy 

stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania) należy złożyć w terminie: do dnia 13.06.2022 r. do 

godz. 13.00: 

- w formie papierowej: w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Zamawiającego, bądź przesłać 

drogą pocztową na adres Zamawiającego. Koperta powinna być zaadresowana w następujący 

sposób: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Dział 

Administracyjno-Inwestycyjny, al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce oraz opisana: 

„Oferta na dostawę artykułów biurowych – nie otwierać przed dn. 13.06.2022 r. przed godz. 

13.00”. O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, a nie 

data stempla pocztowego 

lub 

- drogą elektroniczną: na adres: biuro@wfos.com.pl, w tytule wiadomości należy napisać: „Oferta na 

dostawę artykułów biurowych – nie otwierać przed dn. 13.06.2022 r. przed godz. 13.00”. 

•   Oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym: 

1) ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu kompletności i terminowości złożenia 

dokumentów, 

2) ocena merytoryczna polegać będzie na ocenie ofert według kryterium oceny ofert i przyznaniu 

punktów z zastosowaniem określonego wzoru. 

•   Pozostałe postanowienia i informacje: 

- Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć każdą zamówioną partię artykułów biurowych na własny 

koszt i własnym transportem do siedziby Funduszu wraz z rozładunkiem i przeniesieniem na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. Zapłata za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia następować 

będzie każdorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty 

jej otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO, na rachunek bankowy WYKONAWCY po potwierdzeniu 

odbioru partii przedmiotu umowy (Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) 

dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie Protokołu odbioru. 

• Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Ewelina Stępień, tel. 41 33 35 229, e-mail: e.stepien@wfos.com.pl 

 

 

 

………………………………………… 

(Kierownik Zamawiającego 

            lub osoba upoważniona) 
Załączniki: 

− Informacja o RODO – Załącznik nr 1 do Zapytania 

− Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania 

− Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania 

− Wzór umowy – Załącznik nr 4 do Zapytania 
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