
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Organizacyjny
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-83-25, fax (015) 864-83-04

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy 
w Staszowie"

Rodzaj zamówienia: dostawa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

30192000 – 1 wyroby biurowe, 30197630 – 1 papier do drukowania 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia

polegającego  na  dostawie  fabrycznie  nowych,  oryginalnych,  najwyższej  jakości  materiałów

biurowych,  których  asortyment  oraz  ceny  w  czasie  obowiązywania  umowy,  zgodnie  z  ofertą

Wykonawcy, określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część umowy. 

Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w formularzu oferty są poglądowe oraz służą jedynie do

celów wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie

zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 107  lub telefonicznie

pod numerem tel: (015)864-83-25

          
          Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Dorota Strzyż

3. Termin wykonania zamówienia:   do 31.12.2020 roku

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
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- wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż posiada wymagane prawem zezwolenia do prowadzenia tego

typu działalności.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

          

Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie

wybrana  jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,  

ul. Opatowska 31, pokój 105 osobiście, poczta, faksem na nr (15) 864-83-04  lub na adres e-mail :

biuro@staszow.pl w terminie do dnia  27 stycznia 2020 r. do godz. 12 00

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk  w załączeniu

7. Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.staszow.pl

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i  miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,

którego ofertę wybrano.

 Staszów, dnia 20.01.2020 r.                 

BURMISTRZ

                                                                                                 /-/ mgr Leszek Kopeć
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