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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

zamówienia o wartość poniżej 30 000 euro 
 
1. Zamawiający: 

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
Kontakt z Zamawiającym: Maciej Maksimiuk, tel. 22-749-15-08 , maciej.maksimiuk@utk.gov.pl. 
 

2. Przedmiot Zamówienia: 
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych. 
 

3. Miejsce realizacji: 
 Siedziba Urzędu - Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
 

4. Termin realizacji: 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

5. Sposób, miejsce oraz termin złożenia ofert: 
Wypełnienie i przekazanie podpisanego przez osoby upoważnione formularza ofertowego,  
stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz dokumentów określonych w pkt. 6.  
Ofertę należy przesłać w formie skanu oraz pliku Excel na adres maciej.maksimiuk@utk.gov.pl  
do dnia 29.01.2015 r., godz. 14:00.  
Oferty złożone po terminie mogą nie być uwzględniane. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania oferentów do przedkładania dalszych dodat-
kowych dokumentów, wyjaśnień.  
 

6. Oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć: 
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia. 
b) Katalog oferowanych artykułów zawierający co najmniej nazwy oraz ceny poszczególnych 

produktów. 
c) Odpis aktualny z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej. 

 
7. Termin związania ofertą 

30 dni kalendarzowych, od daty terminu składania ofert. 
 

8. Kryteria wyboru oferty. 
Najniższa łączna cena oferty oraz zaproponowany rabat na pozostałe artykuły (patrz. formularz 
ofertowy). 
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9. Inne istotne postanowienia umowne: 
a) Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Zakres 

zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 50% ogólnej wartości zawartej umowy.  
Zakup pozostałej ilości artykułów biurowych zależeć będzie od potrzeb. 

b) Termin każdorazowej dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

c) Oferowane ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty związane z ich sprzedażą i dostawą,  
a w szczególności koszty transportu i rozładunku materiałów biurowych. Oferent zobowiązany 
jest do wniesienia dostarczonych materiałów biurowych (budynek z windą towarową) do  
pomieszczeń wskazanych przez pracownika Urzędu. 

 
 
10. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru żadnej 

z ofert.  
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 


