Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
telefon 32 2004 691
e-mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
Katowice dn. 10 lutego 2020 r.
ZP-OG-2100.1-32/20

Zapytanie ofertowe
Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Katowicach zaprasza do składania ofert na zadanie:
„Dostawa środków higienicznych”
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higienicznych na potrzeby Sądu
Apelacyjnego w Katowicach
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis środków higienicznych
oraz ilości zamawianych materiałów zawiera Formularz ofertowy stanowiący
załącznik nr 1 do Zapytania.
3. Zamawiający wymaga by dostarczane produkty były:
a) fabrycznie nowe, oryginalne, nie używane, bez wad fizycznych i prawnych,
b) dopuszczone do stosowania oraz posiadały wymagane atesty oraz termin
przydatności do użytku wynoszący minimum 24 miesiące, licząc od daty dostawy,
a jeżeli jest to wymagane winny posiadać także karty charakterystyki.
II.

Termin realizacji: zgodnie z załącznikiem nr 1.

III.

Termin płatności: przelew 14 dni po realizacji każdej partii zamówienia i dostarczeniu
prawidłowo wystawionej faktury.

IV.

Okres gwarancji: min 24 miesiące od daty dostawy.

V.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

VI.

Kryterium oceny ofert: 100 % cena.

VII. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą ilość punktów,
Zamawiający wezwie do złożenia oferty dodatkowej, w której cena nie może być mniej
korzystna dla Zamawiającego niż w ofercie pierwotnej.
VIII. Forma, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową na załączonym formularzu prosimy złożyć w Sądzie Apelacyjnym
w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice, p. 013, lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres: przetargi@katowice.sa.gov.pl w terminie do dnia
17 lutego 2020 r.
IX.

Z wykonawcą, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów w zakresie kryteriów
oceny ofert zostanie zawarta umowa, której minimalne warunki określone są
w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia, z zastrzeżeniem pkt. XI.
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Dostawa środków higienicznych

X.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.

XI.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 32 2004 682.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego
w Katowicach
/-/
Dorota Machnik
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