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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakup materiałów eksploatacyjnych i utylizacja zużytych – na potrzeby Urzędu Gminy Bolesławiec 
(Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania) 

 
 

1. Opis przedmiotu. 
 

A. Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec, 
dostarczanych wg. zapotrzebowania przez 2021 rok oraz odbiór i utylizacja zużytych przez 
Zamawiającego tonerów i materiałów eksploatacyjnych wchodzących w zakres zamówienia. 

B. Zamawiający dopuszcza zamienniki TYLKO w zaznaczonych pozycjach. Wszystkie materiały 
eksploatacyjne powinny być opatrzone odpowiednimi certyfikatami producenta. 

C. Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych oraz o przekroczonym terminie przydatności. 
D. W celu uniknięcia materiałów tzw. zleżałych zamawiający dopuszcza materiały nie starsze niż pół roku 

od daty wyprodukowania. 
E. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w załączonym Zestawieniu. 

 
2. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
 Oferta powinna być: 

▪ opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu), 
▪ posiadać datę sporządzenia, 
▪ zawierać ceny jednostkowe oraz sumaryczne - netto i/lub brutto, 
▪ oferta powinna zawierać informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez 

oferenta; 
▪ zawierać krótką informację o doświadczeniu firmy w wykonywaniu zleceń podobnych do 

opisanych w niniejszym zapytaniu (przynajmniej 3 referencje). 
 

3. Miejsce oraz termin składania wycen. 
Wycena powinna być dostarczona osobiście do Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 
Bolesławiec, bądź przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: 
m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl ,  do dnia  27 stycznia 2021 roku (do godziny 12:00). 
 

4. Ocena ofert. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena. Zapytanie ofertowe ma charakter 
badania rynku – gmina zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert. 
 

5. Dodatkowe informacje. 
Dodatkowych informacji udziela Marcin Sarkowicz pod numerami telefonu 75 732 32 21 wew. 106,  
576 388 299 oraz adresem email: m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl 
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