POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 23 września 2020 r.
BL-I.2600.110.2020.AW
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zaprasza do złożenia
oferty na dostawę niszczarek w ilości 2 szt.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Badanie rynku dotyczy niżej wymienionego sprzętu:
Niszczarka (2 szt.) o minimalnych parametrach:
- Ilość niszczonych kartek: 19 ( (A4/ 70g),
- niszczone nośniki danych: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze,
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2,
- szerokość wejścia: 230 mm,
- wielkość ścinka: 3,8 mm,
- objętość pojemnika (litry): 38,5.
Wymagany termin dostawy: 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
II. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
Wypełniona i podpisana oferta - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do
składania ofert.
Oferta musi zawierać nazwę oraz kartę techniczną oferowanego produktu, wartość brutto,
ewentualne koszty dostawy oraz gwarancję.
III. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – CENA.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz będzie zawierała najkorzystniejszą cenę.
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz
z pozostałymi załącznikami powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi
wymaganymi
załącznikami
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
agnieszka.wojcik@gdansk.uw.gov.pl
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 30.09.2020 r.
na adres wskazany w pkt 1.
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V. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji przekaże
je do wiadomości potencjalnym Wykonawcom w formie w jakiej zostało ogłoszone
Zaproszenie do składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym
przez siebie czasie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do uzupełnienia
lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający uzna za nieważną ofertę
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że
oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, w formie, w jakiej zostało ogłoszone
Zaproszenie do składania ofert.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
o formie realizacji sprawy.
6. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Wójcik
58 30 77 365
agnieszka.wojcik@gdansk.uw.gov.pl
Karolina Golińska
58 30 77 388
karolina.golinska@gdansk.uw.gov.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

W załączeniu:
1. Wzór oferty
2. Klauzula informacyjna

Dyrektor
Biura Logistyki
Alina Reiter
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