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Zapytanie ofertowe
I.

ZAMAWIAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. 18 Stycznia 14,
06-500 Mława
Tel/fax: 23 654 32 54, e-mail: sekretariat@tbs-mlawa.pl,

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych
oraz tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby Towarzystwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizowany w miarę zgłaszanego zapotrzebowania zakup
materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby TBS Sp. o. o. w
Mławie, w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku nr 2– specyfikacji
asortymentowej.
Ilości materiałów zawartych w niniejszym zapytaniu są szacunkowe i w trakcie trwania
umowy mogą się zmienić. Rzeczywiste ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego.
Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe,
w oryginalnych opakowaniach producenta.
Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatny odbiór zużytych w toku eksploatacji
i dostarczonych przez Wykonawcę tuszy i tonerów. Odbiór zużytych materiałów
eksploatacyjnych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez
Zamawiającego. Po przekazaniu zużytych materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca
dostarczy na własny koszt kartę przekazania odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi
w tym obszarze przepisami prawa.
Realizacja całego zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres od dnia
02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. Zamówienia będą składane telefonicznie, e-mailowo
lub osobiście minimum 3 dni przed odbiorem lub dostawą materiałów.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
I. Materiały biurowe,
II. Tonery i tusze do drukarek,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie firmy
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. 18 Stycznia 14, 06-500 Mława w
zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ
MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ TONERÓW I TUSZY DO DRUKAREK”.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 19 grudnia 2019 r. 10.15.

3. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia można kontaktować się mailowo,
adres: sekretariat@tbs-mlawa.pl.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7.
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oraz rozesłano do potencjalnych oferentów.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do
składania ofert.
V.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
2. Zawiadomienie o wyniku postepowania zostanie dostarczone pisemnie
Wykonawcy.

VI. INNE INFORMACJE
1. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez
podawania przyczyn.
2. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania
przyczyn,
3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
VII. ZAŁĄCZNIKI
Zał. nr 1 - specyfikacja asortymentowa
Zał. nr 2 – formularz oferty
Zał. nr 3 - wzór umowy

