
Warszawa, dnia 21-02-2021 r. 
Dział Administracyjno-Gospodarczy       
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
I. Zamawiający: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, 
Nazwa komórki organizacyjnej Dział Administracyjno-Gospodarczy  
Adres: ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 
e-mail: bnienaltowska@sgsp.edu.pl 

 
Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 
złotych (bez podatków od towarów i usług)/ wyłączonego ze stosowania ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, zapraszamy do złożenia oferty na: 
„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych”, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych 
SGSP wraz z bezpłatnym odbiorem kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych. 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, 
kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 

1. III. Termin realizacji zamówienia : przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, 
30  (trzydzieści) dni kalendarzowe, od daty podpisania umowy. 

 
       
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 
W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca winien załączyć do oferty najpóźniej 
przed podpisaniem umowy/ realizacją zamówienia aktualny wydruk/odpis z właściwego rejestru lub  
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP (w formie skanu), jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert/pełnomocnictwo. 
 
W zapytaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie ich najbliższych 
rodzin.  
 
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
2) Oferta winna być złożona w postaci elektronicznej  na adres: bnienaltowska@sgsp.edu.pl 
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny; 



4) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę; 

5) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę winna być 
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę 
podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 
rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca powinien załączyć do oferty skan oryginału 
lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.  
Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien złożyć pełnomocnictwo  
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
VI. Sposób obliczenia ceny oferty. 
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia, określony w Załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 
zamówienia, w tym podatek PTU. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. 
 
VII. Termin złożenia oferty.  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia tj.: 04.03.2022 r. do godz. 15.00 
 
VIII. Opis kryteriów oceny ofert. 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria: 
 
Cena ofertowa brutto - 100 %  
 
IX. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców którzy 
złożyli oferty.  
 
X. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest: 
1) Beata Nienałtowska – tel. (22) 561 76 53. 
 
XI. Informacje dodatkowe. 
1. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, 
postępowanie zostanie unieważnione.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
Załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia; 
2) Formularz Asortymentowo-Cenowy; 
3) Formularz Ofertowy; 
4) Oświadczenie Wykonawcy dot. oferowanych produktów (*nie dotyczy Wykonawców 

składających ofertę wyłącznie na materiały  eksploatacyjne oryginalne); 
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
6) Istotne Postanowienia umowy; 
7) Klauzula informacyjna. 
 


