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zamawiaiący:
EIb|ąskie PŻedsiębiorstwo WodociągÓW i KanaIizacji spÓłka z ograniczonq odpowiedziaInoŚcią,

zaprasza do złożenia ofeńy.

1. PŻedmiot zamówienia, wymagania dotyczące wykonania' warunki umowy:

1' Przedmiotem zamÓwienia jest dostawa ańykułÓw papierniczych i biurowych, ktÓrych asortyment'

przewidywane zapotżebowanie oraz wymagania okreś|ono w formularzu cenowym będqcym

załqcznikiem do siwz i następnie do przygotowane'j przez oferenta ofeńy'

2' Zamawiający zastrzega sobie prawo skorygowania (W ramach ceny umownej i asońymentu)

okreŚ|onych w formu|arzu cenowym i|ości ańykułÓw' stosownie do swoich potrzeb. Dostawca

zobowiązany jest fapewnić pełen asortyment WyrobÓW W okresie obowiązywania umowy.

3. Dostawy odbwaÓ się będą sukcesywnie' stosownie do potrzeb Zamawiajqcego _ orientacyjnie

dwa razy w miesiącu. Dostawa wciągu 3dni roboczych od zgłoszenia. Miejsce dostawy: Dział

socjalno-Gospodarczy u|. Rawska 2.4 W E|b|agu' Koszt transpońu pokrylva Dostawca'
4. Termin wykonania zamÓwienia - 2 |ata od daty zawarcia umowy.

5. zapłata za dostarczone artykuły następowaÓ będzie W ciągu 14 dni od daty otzymania faktury przez

Zamawia.|qcego'

6. Z Wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na Warunkach okreś|onych w zał4Czonym wzorze,

WzÓr umowy nie pod|ega negocjacjom . złoŻenie ofeńy W przetargu jest jednoznaczne z pzyjęciem
postanowień umowy przez oferenta'

2. opis przygotowania ofeńy, składanie ofeń:
1' ofeńę na|eŻy złofyć na formu|azu oferty' którego WzÓr stanowi załqcznik do siwz' Do oferty

dołąCzyĆ naIeży Wypełniony formU|arz cenowy.

2. Cena ofeńy jest sumą i|oczynÓW cen .|ednostkolvych ańykułÓw i ich przewidylvanej i|ości'

powiększoną o na|eżny podatek VAT - Winna Wynikać z ka|kulacji W formu|arz u cenowym' W cenach
jednostkowych zawrzeć na|eży Wszystkie koszty związane z na|efytym wykonaniem zamÓwienia

(w tym m.in. koszty dostawy towaru do Zamawiajacego)'

3' ofertę oraz załączn|ki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie

z Wypisem z właŚciwego rejestru' centra|nej ewidencji i informacji o działa|ności gospodarczej) |ub

inne' działajqce na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego pzez takie osoby.

W pzypadku spółki cywi|nej ofertę podpisują wszyscy wspÓ|nicy |ub osoby upowainione na podst'

pełnomocnictwa Iub umowy spÓłki'

4. Pełnomocnictwa o ktÓrych mowa W ppkt 3 naleŻy złoŻyć z oFertą W oryginale |ub kopii poświadczonej

przez notariusza (W przypadku pełnomocnictwa ogÓlnego dopuszcza się pośWiadczenie zgodnoŚci

kopii prz ez osobę upetnomocnioną).

Jeże|i umocowanie wynika z umowy spółki cywlInej, to kopię tej umowy na|eŹy dołaczyÓ do ofeńy

(potwierdzoną ,,za zgodnośĆ z orygin ałem,' przez osoby umocowane).

5. ofeńę na|efy złoŻyĆ W nieprzejzystym' zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział obsługi Klienia' opatrzonym nazwą i dokładnym adresem
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oferenta i dodatkowo oznakowanym: ',ańykuły biurowe - ofeńa''. Zamawiajacy nie bierze

odpowiedzialnoŚci za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku

niedokonania zalecanego oznakowania.

6. Termin składania oferty upływa o godz. '|0:00 w dniu 21.01'2019r. oferty złożone po

Wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane' ofeńy składaÓ naleŻy W Dzia|e obsługi Klienta

Zamawiającego. odczytanie cen ofeń nastapi o godz. 10:05 w pokoju nr 17'

Inne postanowienia:
1. o zamÓwienie mogą ubiegać się oferenci ktÓrzy:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajqcej jego Wykonanie'

- w stosunku do ktÓrych nie otwańo |ikwidacji |ub ktÓrych upadłości nie ogłoszono,
- nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

- posiadają niezbędną wiedzę i dośWiadczenie, oraz

- dysponu.|ą potencjałem technicznym i osobami zdoInymi do Wykonania zamÓWienia.

DIa potwierdzenia spełnienia Ww' warunkÓW oferent składa ośWiadczenie (treśĆ W formu|arz u ofeńy

2. W toku postępowania strony porozumiewają Się pisemnie, faksem |ub pocztą e|ektroniczną

z zaslrzefeniem, że d|a ofeńy i składanych z nią dokumentÓW wymagana jest forma pisemna'

3. W toku badania ofeń Zamawiajqcy moze WezwaĆ oferentÓW do złożenia Wyjaśnień dot. treŚci ofeńy,

spełnienia przez oferenta WarunkÓw udziału W postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamóWienia oczekiwań Zamawiającego' a także do uzupełnienia oferty Iub dokUmentÓW.

4' Jedynym kryterium oceny ofeń jest cena. Zamówienie udzielone zostanie oferentowi, ktÓry złoży

ofertę Ważną z najniższą ceną.

5' o wyniku pzetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci ubiegajqcy się o udzie|enie

zamÓwlenia. Wybranemu Dostawcy Wyznaczony zostanie termin podpisania Umowy. Jeżeli
Dostawca, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana, uchy|i się od zawarcia umowy W terminie Wyznaczonym,

zamawiajĄcy może WybraÓ ofertę n aj korf ystn iejszą spoŚrÓd pozostałych'

6' oferent może złoiyć W ty|ko jedną ofeńę i ponosi wsze|kie kosz|y związane z jej przygotowaniem.

7 ' Zamawiajqcy nie dopuszcza ofeń częŚciowych iWariantowych.

8' oferenci pozostaja związani ofeńq pŻez okreq 30 dni od upłWu terminu składania ofeń.

9' Zgodnie z ań' 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycfnia 2004 r. Prawo zamÓwień pub|icznych

(Dz. U' z2018 r. poz. 1986 ze zm') do zamówienia nie stosuje się przepisóW Ustawy.

10. zamawiaj4Cy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania pzyczyn.

obowiązek informacyjny wynikający z RoDo - rozporzqdfenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016|679 z
dnia 27 kwietnia 20'|6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych W związk! z p|zetwaŻaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektylvy 95/46^/VE (ogó|ne rozporŹądzenie o ochronie danych)' (Dz' Urz'
UE L 119z04'05'2016' str' 1)' Zgodnie z ań' 13 ust' 1 i2 RoDo. zamawiający informuje' że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający' Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

tel. 552307432, e-mail iod@epwik.com.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe pQetwarzane będą W celu zwiqzanym z postępowaniem o udzie|enie niniejszego zamówienia'
c) odbio.cami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania'

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiazujacymi przepisami'
e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczqcych oraz prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych z fastrzeżeniem, że skoŹystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą Wyniku postępowania o

udf ielenie niniejszego zamówienia,
f) nie pŻysługuje Pani/Panu:

- w związkl, z ań' 17 ust. 3 |it. b, d |ub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do pŻenoszenia danych osobowych' o którym mowa w ań' 20 RoDo'
. na podstawie ań' 21 RoDo prawo spŻeciwu, wobec pżetwaŹania danych osobowych'

załączn|ki:
.l ' wzÓr druku (poz' 73 W formularzu cenowym)

2' WzÓr umowy

3. formularz ofeńy

4. formulaz cenowy

4.
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zal. 1do siwz
(poz. 73 w formularzu cenowym)
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