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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

1. Przedmiot zamówienia:
Część I - zakup usługi konserwacji i naprawy urządzeń drukujących użytkowanych w 
komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Część II - zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, oryginalnych 
lub refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę na wyłącznie jedno ze 
wskazanych powyżej zadań (oferta częściowa) lub wykonanie zarówno zadania nr 1 jak 
i zadania nr 2 (obydwie części zamówienia).

2. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
a) Warunki płatności:

Część I - Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od dnia wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z comiesięcznym 
protokołem odbioru;
Część II- Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo, w terminie do 14 dni od daty 
wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktur) VAT wraz z protokołem 
odbioru.

b) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy Protokół odbioru.

c) Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 dla części I i załącznik nr 3 dla części II do 
Zaproszenia do składania ofert.

d) Termin realizacji zamówienia:
Część 1-12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wartości umowy, 
Część II - w terminie 7 dni kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty.
1/ Oferty należy złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym - zał. 1 do zaproszenia.
2/ Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej na adres: bzp.zzp@niswia.gov.pl do dnia 27 
listopada 2018 r. do godz.: 14:00.
3/ W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Warunki udziału w postępowaniu
Część I - W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykaże 
się wykonaniem, co najmniej dwóch usług (umów) odpowiadających swoim rodzajem usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 
Wykonawca powinien posiadać co najmniej dwa certyfikaty producentów urządzeń 
wielofunkcyjnych w których posiadaniu jest Zamawiający.

Część II - Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.

5. Kryteria wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców' spełniających warunki 
udziału w postępowaniu:
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1/ Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, biorąc pod uwagę zgodność oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami i cenę przedmiotu zamówienia.

2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści oferty lub odrzucenie oferty 
niespełniającej wymogów Zamawiającego.

6. Inne:
1/ W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia prosimy kierować je pod adresem: 
bzp.zzp@mswia.gov.pl

2/ Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z projektem umowy.

3/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.

W związku z art. 70' § 3 ustawy Kodeks cywilny, zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn oraz na podstawie art. 70' § I i 2 Kodeksu 
cywilnego do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z te«o tytułu 
nie przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko zamawiającemu.
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Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt Umowy część I
3. Projekt Umowy część II
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