
03-02-2020
Znak:

Kielce, dn. 30 styczeń 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/1/2020
na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 30 tys. €, prowadzonego w trybie przewidzianym w art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
ze zm.) zgodnie z regulaminem Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

1. Zamawiający:
 Kuratorium Oświaty w Kielcach  

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,     
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wkładów drukujących 
/regenerowanych-alternatywnych/ oraz tonerów, żeli  i tuszów do drukarek.  
Wyjątek stanowi urządzenie Kyocera Ecosys M6526 cdn, OKI C823DN, 
OKI MC563DN, Rocoh SG 3110DN, Ricoh GXe3350N, Laser Jet Pro M 
402dne, OKI 873 DNV do których zamawiamy wkłady drukujące 
oryginalne. Zaproponowanych w ofercie cen brutto wybranych materiałów 
Wykonawca nie będzie mógł zwiększyć do końca 2020 r.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wkładów drukujących (ilość sztuk 
podana orientacyjnie na podstawie zapotrzebowania w roku ubiegłym i może ulec 
zmianie) do niżej wymienionych urządzeń:

Drukarka Samsung SL-M2875ND 
Drukarka Ricoh SG3110DN 
Urządzenie Kyocera  Ecosys M6526 cdn 
Samsung SCX-4833FC
Drukarka Samsung 320N
Drukarka HP Laser Jet 1005
Drukarka HP Laser Jet 1010 
Drukarka Ricoh GXe 3350N
Drukarka HP Advantage 1515 
Drukarka Samsung ML 2580N 
Drukarka OKI C823 DN
Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T500W
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Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC563DN 
Drukarka Canon i-sensys MF4370dn
Drukarka HP Laser Jet pro m 102a
Drukarka OKIMC873DNV
Kserokopiarka Canon iR 2018

Drukarka Laser Jet Pro M402 dne
 
Drukarka Kyocera FS -1320D

Laser Jet Pro M 402 dne

 oraz inne materiały eksploatacyjne w zależności od zapotrzebowania.

3. Termin realizacji zamówienia: do końca 2020 roku od dnia rozstrzygnięcia zamówienia.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena. 
5. Inne istotne warunki zamówienia:

 Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 
i oryginalnie zapakowanych wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do 
drukarek, wolnych od wad oraz pochodzących z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta na rynek polski.

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego na adres:
Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

 Koszty związane z dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego, ponosi 
Wykonawca.

 Warunki dotyczące gwarancji:
Dostawca zapewnia gwarancję na dostarczone materiały biurowe i eksploatacyjne, w 
przypadku ukrytych wad będzie dokonywał wymiany materiałów.

 Zamawiający dopuszcza rezygnację z części zamówienia.
 W przypadku stwierdzenia przez serwis naprawczy sprzętu biurowego uszkodzenia 

spowodowanego przez zastosowanie materiału równoważnego Wykonawca poniesie koszty 
naprawy urządzenia.

6. Sposób przygotowania oferty.
 Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i oświadczenia wymagane 

przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1).
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Nie dopuszcza się 
możliwości złożenia oferty częściowej.

 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami 
określonymi
przez Zamawiającego.

 Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo 
opatrzone imienną pieczątką.



 Po dokonaniu analizy przedłożonych ofert Zamawiający poinformuje Oferentów 
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy z wybranym 
Oferentem.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.
 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę 

wkładów drukujących w 2020 roku”, w następujący sposób: osobiście lub drogą 
pocztową na adres:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, budynek C  (II piętro), Sekretariat p. 231 
25-516 Kielce

 Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2020 r., do godz. 1400 (liczy się data 
wpływu).

 Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do dnia 12 lutego 2020 r. do godz. 1500. 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową lub 
telefoniczną, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą 
ostateczną złożenia ofert.

o W sprawach formalnych należy kontaktować się z: Anna Kowalik Buras – pod 
numerem telefonu (41) 342-12-41 lub e–mailem: 
anna.kowalik@kuratorium.kielce.pl;

o W sprawach technicznych należy kontaktować się z: Maciejec Anna pod 
numerem telefonu (41) 342-16-31 lub e–mailem: 
anna.maciejec@kuratorium.kielce.pl ;                                    

Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków 
zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową 
na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe. 



Wzór oferty (Załącznik nr 1)

……………………………
Pieczątka oferenta 

...........................................
Miejscowość, data

                                                         
OFERTA

     Kuratorium Oświaty w Kielcach  
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,                                               

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr……………… dotyczące 
zamówienia 

Lp. Produkt Jednostka 
miary

Ilość Cena 
jednostkowa

netto

Cena 
jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto

 (ilość x cena
jednostkowa)

1. Samsung SL-M2875ND szt. 2

  2. Ricoh SG3110DN
/oryginał/ komplet 15

3. Kyocera Ecosys M6526 
cdn  /oryginał/ komplet 5

4. Samsung SCX-4833FC szt. 2

5. Samsung 320N komplet 7

6. HP Laser Jet 1005 szt. 5

7. HP Laser Jet 1010 szt. 40

8. Ricoh GXe3350N
/oryginał/ komplet 5

9. HP Advantage 1515 komplet 2

10. Samsung SL-2580 ON szt. 2

11. OKI C823 DN
/oryginał/ komplet 2

12. Brother DCP-T500W komplet 8

13. OKI MC563DN
/oryginał/ komplet 15

14. OKI MC 563DN 
/oryginał/ czarny szt. 40

15. Canon i-sensys 
MF4370dn szt. 5



16. HP Laser Jet Pro m 
102a szt. 5

17. OKI MC 873 DNV
/oryfinł/ komplet 3

18. Kserokopiarka |Canon 
iR 2018 szt. 2

19. Drukarka Kyocera FS-
1320D szt. 2

20.
Laser Jet Pro M 402 
dne
/oryginał/

szt. 5

Suma:

składamy ofertę  następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto......................................................... zł.
Słownie:.......................................................................................................................... zł
Firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 
............................................
Oświadczamy, że:

 Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich 
żadnych zastrzeżeń. 

 Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia 
składania ofert oraz w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

 Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o cenę;

 Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o 
cenę;

 Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego;
 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

     

...........................................
.........



podpis osoby 
upoważnionej

Wzór umowy

 

zawarta w dniu …………. r. w Kielcach pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

 reprezentowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty ……………………………….
zwanego dalej Zamawiającym

a

 …………………………………………………………………………………………..
zwanego dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług dostawy wkładów 
drukujących  wybrano ofertę firmy 
………………………………………………………………….

§  1.

1.Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy artykułów  
wymienionych w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Dostawa wymienionych artykułów nastąpi na podstawie złożonego zamówienia przez 
Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

3. Dopuszcza się możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną lub faksem na numer 
telefonu wskazany w ofercie przez Wykonawcę.

4. Zamówienie Wykonawca dostarczy własnym transportem ( na własny koszt ), w terminie 
do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

5. Po dokonaniu dostawy zamówionego asortymentu Wykonawca sporządza faktury, w 
których wylicza należności za dostarczony asortyment biorąc pod uwagę ceny zawarte w jego 
ofercie.



6. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia o którym 
mowa w ust.1 nie przekroczy kwoty 
brutto:…………………………………………………………………………………..

§  2.

1. Rozliczenie należności za przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktury 
przedkładanej na koniec każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy za faktycznie 
zrealizowaną dostawę. 

2. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez 
Wykonawcę.

3. Czas obowiązywania umowy: do  31.12.2020 lub do dnia wypłacenia całej kwoty 
wynagrodzenia o której mowa w § 1 ust. 6, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

§  3.

1. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków określonych w par. 1 niniejszej 
Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 proc. 
Wynagrodzenie brutto określonego w  §  1 ust 6 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
20% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 6 
niniejszej umowy.

4. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się jej wykonanie niezgodnie z ofertą 
Wykonawcy i zapisami niniejszej umowy.

5. Suma kar umownych o których mowa w ust. 1-3 nałożonych na Wykonawcę nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§  4.

1. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie realizuje 
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania złożonego na piśmie 
przez Zamawiającego. W takim wypadku zastosowane będą miały kary umowne określone 
w par. 3 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 



w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne 
odszkodowanie, Wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc 
od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 §  5.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego

2. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy 
właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do jej rozwiązania z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia

4. Oferta cenowa stanowi integralną część umowy.

§  6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY

Podpis
Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kurator Oświaty
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