Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
Nr 8/2019/RR/MAM
Dotyczy projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, numer POWR.04.03.00-00-0091/17

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej zgodnie
z poniższymi informacjami:
1. Zamawiający:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
NIP: 945 210 21 52
REGON: 120 665 488
2. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:
30125110-5 (toner do drukarek laserowych/faksów)
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów do biura Zamawiającego w ramach projektu
„Miejsce Aktywnych Mieszkańców”.
3. Szczegóły dotyczące zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia są zakupy tonerów podczas realizacji projektu. Zamawiający
przewiduje zakupy między innymi wymienionych poniżej tonerów:
LICZBA TONERÓW
3 tonery
3 tonery
3 komplety

b) Tonery, które stanowią przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, nie
prefabrykowane, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia, nie regenerowane. Nie
dopuszcza się dostarczania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych oraz poddanych
procesowi ponownego napełnienia.
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia tonerów posiadających pojemności
startowe.
d) Szczegółowe zamówienia będą dokonywane na bieżąco w ramach realizacji projektu.
e) Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w celu porównania cen tonerów u różnych
dostawców.
f) Zamawiający przewiduje wyłonienie jednego lub większej liczby dostawców, którzy będą
realizować przedmiot zamówienia na podstawie oferowanych cen za zakup i dostawę tonerów.
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6 tonerów
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LP
RODZAJ DRUKARKI, DO KTÓREJ PLANOWANE SĄ ZAKUPY TONERÓW
1 HP Laser Jet P1102w, toner czarny
2 Samsung xpress M2022W, toner czarny
HP Color LaserJet CP1515n, komplet tonerów (1 toner czarny, 1 toner
3
niebieski, 1 toner żółty, 1 toner czerwony)
4 Konica Minolta Bizhub 223, toner czarny

g) Potencjalni dostawcy mogą wskazać ceny wybranych tonerów (oferta nie musi obejmować
wszystkich rodzajów tonerów wymienionych w niniejszym rozeznaniu).
h) Ilości poszczególnych tonerów zamawianych w ramach projektu mogą być różne od podanych
w rozeznaniu.
i) Wykonawca zamówienia każdorazowo zobowiązuje się do dostarczania zamawianych tonerów
do biura Zamawiającego, mieszczącego się pod adresem:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021 r.
5. Składanie propozycji cenowych:
a) Forma: pisemna lub elektroniczna, tj. złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłanie
e-mailem skanu podpisanej propozycji cenowej na adres e-mail: joanna.sokolnicka@biskrakow.pl – według wzoru formularza propozycji cenowej, który stanowi załącznik
do niniejszego zapytania (decyduje data wpływu).
b) Cena powinna być obliczona jako całościowa cena brutto za przykładowy toner
(z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT).
c) Termin: 06.09.2019 r. do godziny 12:00.
6. Informacje dodatkowe:
a) W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ich
propozycji cenowych.
b) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego.
c) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
d) Niniejsze postępowanie ma charakter rozeznania cenowego i nie stanowi dla Zamawiającego
zobowiązania do zawarcia umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia oraz ewentualnej
rezygnacji z zamówienia.
g) Dodatkowych informacji udziela: Joanna Sokolnicka, telefon + 12 412 15 24, e-mail:
joanna.sokolnicka@bis-krakow.pl.
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Załącznik:
Formularz propozycji cenowej
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Kraków, dnia 30.08.2019 r.

