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znak: MOPS.271.ZO.5.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA                                                    

PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH 

Miejski  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach procedury rozeznania rynku 

zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

     Miasto Jordanów                                                        

    ul. Rynek 1                                                                      

    34-240 Jordanów                                                             

    NIP 552-15-79-821      

     

     ODBIORCA                      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. 3 Maja 2   

34-240 Jordanów  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek będących  

w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie. 

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania.  

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody:  

− 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów, 

− 30125120-8 Toner do fotokopiarek, 

− 30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych. 

Zamawiający wymaga 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Czas realizacji zamówienia to 7 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Ośrodek. Miejscem 

dostawy asortymentu jest siedziba Zamawiającego (patrz pkt I). Płatność będzie dokonywana po 

realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty doręczonej do Ośrodka i prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Dostawa towaru transportem i na koszt wykonawcy na adres:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów /piętro I - klatka schodowa/ w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu ofertowym załączonym 

do niniejszego zapytania- załącznik nr 1 oraz dołączyć oświadczenie – załącznik nr 2.  

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając cały zakres zamówienia.  

Cena oferty musi obejmować wykonanie wszystkich czynności i wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.  

Cena podana przez Wykonawcę jest ostateczna i nie będzie podlegać zmianom 
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(z wyjątkiem poprawy oczywistych omyłek rachunkowych). 

Obliczeń należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej lub  w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym do dnia 15 lipca 2022 roku do godziny 08:00.  

2. Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: 

• osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Jordanowie 34-240 Jordanów, 

ul. 3 Maja 2, (Sekretariat pok. 2 na I p.) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

• pocztą na adres siedziby Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-

240 Jordanów, ul. 3 Maja 2,  z dopiskiem „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i 

kopiarek”.  

• elektronicznie, / po uzupełnieniu dokumentacji  należy dokonać zapisu oferty  do formatu pdf  

i następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą formatu pades/  na adres 

e-mail: mops@jordanow.pl,  lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej na adres: /mops_jordanow/SkrytkaESP 

UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

 

VI.  KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY.  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie - 

cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN - waga kryterium 100%. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza. 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że oferty zostały tak samo wycenione, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty 

powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

2. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie przy zachowaniu postawionych 

w zapytaniu wymagań.  
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3. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu formularz  

asortymentowo-cenowym  załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. 

4. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu 

zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

5. Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnego z parametrami określonymi                              

w Szczegółowym opisie przedmiotu/zakres wymagań – załącznik nr 1. Do obowiązków Wykonawcy 

należy wykazanie że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów oraz dokonania 

zamiany ilościowej w stosunku do ich pierwotnej ilości, określonej w formularzu asortymentowo-

cenowym – załącznik nr 1. 

Jednostkowe ceny produktów pozostają niezmienne przez okres związania umową. 

7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną 

w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez 

oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie 

odrzucona. 

8. W przypadku braku produktów przedstawionego w ofercie (np. zakończenie produkcji), dostawca 

zobowiązuje się do dostarczenia produktów równej klasy lub klasy wyższej w cenie przedstawionej 

w ofercie. Zmiana wymaga uzyskania zgody Zamawiającego 

9. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty. 

10. Cena obejmuje dowiezienie i wniesienie produktów do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca. 

 

VIII.    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych  

o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (PZP) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie.  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jordanowie ( adres:  ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów, telefon kontaktowy: 18 26 75 573,  

e-mail: mops@jordanow.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.tj. gdyż 

jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych                             tj. 10 lat  zgodnie z 

przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach  oraz  wydanym  na jej podstawie:  

jednolitym  rzeczowym wykazie akt,  instrukcji kancelaryjnej i  instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.   

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

mailto:mops@jordanow.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, 

a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych 

udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

9)  Państwa dane mogą zostać przekazane Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz 

usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego,  

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 

 

Jordanów,  2022-07-05        Kierownik Miejskiego Ośrodka  

 Pomocy Społecznej w Jordanowie  

                                                                                                 Barbara Trembacz 
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie. 

 

 


