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Zaproszenie

lnstytut lnżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach zaprasza do przedstawienia ofeńy
cenowej na sukcesywną dostawę oryginalnych tonerów i tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do
drukarek, kserokopiareki uz'ądzeń wie|ofunkcyjnych w 2014 roku'

Postępowanie nie jest objęte procedurą Ustawy z dnia 29.01'2004 r. Prawo zamowień publicznych'

Termin składania ofeń cenowych upĘwa dnia 20.0{.2014 o godz. 10:00.

Prosimy o sporządzenie oferty wg załączonej tabe|i i przesłanie w jeden z wymienionych nizej
sposobÓw:

. W formie pisemnej, z dopiskiem na kopercie ,,ofeńy cenowe na sukcesywną dostawę
oryginalnych tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
kserokopiarek i uządzeń wielofunkcyjnych w roku 2014 dla lnstytutu lnżynierii
Chemicznej Polskiej Akademii Nauk" na adres:

lnstytut lnżynierii chemicznei Polskiej Akademii Nauk,
ul. Bałtycka 5,44-100 Gliwice,

. drogą elektroniczną na adres secret@iich.o|iwice.p|,

. faksem na nr 32 231 03 18.

Dla ułatwienia przygotowania oferty dołqczamy również tabelę w wersji edytowalnej.

4. Informujemy, ze jedynym kryter|um, ktÓrym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
WykonawcÓw dostaw poszczegÓlnych tonerÓw i tuszy oraz mater|ałow eksp|oatacyjnych jest cena
orzedmiotu zamowienia.

8.

q

SzczegÓłowy zakres zamÓwienia okreś|ono w załączniku do niniejszego zaproszenia. W opisie
podane zostały szacunkowe i|oŚci tonerÓw, tuszy i materiałow eksp|oatacyjnych' Roz|iczenia będą
odbywać się każdorazowo w oparciu o faktyczną ilośó dostarczonego asortymentu.
W przypadku zakupu mniejszej i|ości poszczego|nych tonerow, tuszy czy materiałÓw
eksp|oatacyjnych (bądŹ rezygnacji z zakupu danego asońymentu), Wykonawca nie będzie roŚcił
prawa do wykupu pozostałej części' W przypadku zakupu większej |ub mniejszej i|oŚci nii podane
wartoŚci szacunkowe, Zamawiający Wymaga, aby cena poszczego|nych tonerÓw, tuszy czy
materiałow eksp|oatacyjnych nie u|egła zmianie do końca rea|izacji przedmiotu zamÓwienia.

Wykonawca może złożyć ofeńę na dowolną ilość rodzajów tonerów, tuszy oraz materiałów
eksploatacyjnych.

Wymagania zamawiającego:

1) Przedmiot zamowienia powinien być produktem nowym i orygina|nym.

2) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia: sukcesywnie do 31 grudnia 2014 roku.

3) Wvmaoanv termin dostawy - do 72 godz. od złożenia zamówienia.

4) Zamawiający będzie składał zamÓwienia te|efonicznie, faksem Iub drogq mai|ową.

5) Ceny jednostkowe winny byĆ stałe i nie mogą u|ec zmianie do końca roku 2014. Ceny muszą
zawieraĆ wszystkie koszty zwiqzane z rea|izacją przedmiotu zamÓwienia, w tym koszt
dostawy przedmiotu zamowienia do siedziby Instytutu.

Zamawiający wyraŻa gotowoŚć do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Osoba do kontaktu: mgrAnna Zapior - Stasiak, tel. 032 231 0811,wew.223.
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