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                             Gdańsk, dnia 7 maja 2020 r. 

 

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych 

al. generała Józefa Hallera 16/18 

80- 426 Gdańsk 

 

ZAPROSZENIE OFERTOWE 

1. Do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż wyrażona w złotych 

równowartość kwoty 30 000 EURO, w sprawie realizacji dostawy tonerów na potrzeby 

Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). 

1. Ofertę należy złożyć mailowo pod adresem: m.cwik@gcuw.pl 

2. W e-mailu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: zapytanie ofertowe na 

dostawę tonerów. Nr postępowania: ZO/03/GCUW/2020. 

2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.  

3. Oferta ma zostać wypełniona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 

4. Opis przedmiotu zamówienia:  

a) dostawa oryginalnych tonerów dedykowanych do sprzętów i w kolorach 

wymienionych poniżej: 

 

Lp. Typ urządzenia, do którego przeznaczony jest 

toner 

Kolor tonera Ilość sztuk 

1 Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta c368 czarny 75 

2 Urządzenie wielofunkcyjne OKI 363  czarny 10 

3 Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta 454 czarny 5 

4 Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta c368 żółty 3 

5 Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta c368 magenta 3 

6 Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta c368 cyan 3 

 

b) odbiór zużytych tonerów w ilości 50 sztuk z siedziby zamawiającego podczas realizacji 

dostawy tonerów, określonych w punkcie a) ust. 4. 

5. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych od dnia wysłania 

zamówienia drogą mailową z adresu m.cwik@gcuw.pl. 

6. Zamawiający zastrzega konieczność podania konkretnego terminu dostawy przez 

wykonawcę, minimum na dwa dni przed jego realizacją, po złożeniu zamówienia przez 

zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji zamówienia w godzinach 09:00-11:30. 

8. Miejsce realizacji zamówienia: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, al. generała Józefa 

Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk 

9. Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
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10. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a faktury winny 

być wystawione na:  

Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 

583-00-11-969, Płatnik/Odbiorca: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, al. generała 

Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk. 

11. Przy wyborze oferenta, zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego, oferta będzie najkorzystniejsza 

cenowo. 

12. Cena zawarta w ofercie przez Wykonawcę jest obowiązująca do końca okresu realizacji 

zamówienia. 

13. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2020do godz. 11.00 pod adresem 

m.cwik@gcuw.pl. 

14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie niniejszego zapytania jest: 

Maria Ćwik, e-mail: m.cwik@gcuw.pl 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny na każdym jego etapie. 

16. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji części zamówienia, jednak nie mniej niż 30 

sztuk tonerów. 

 

 

ZATWIETRDZAM: 

 

Maria Ćwik, zgodnie z pełnomocnictwem  

z dnia 30.10.2019 r. 

…………………………………………………. 

Dyrektor GCUW lub upoważniony pracownik  

  

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty 
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