Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A.
www.nfosigw.gov.pl
NIP: 522-00-18-559
REGON: 142137128
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. 5 szt. wysokowydajnych departamentowych drukarek monochromatycznych A3,
2. 1 szt. monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3,
3. 2 szt. kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do Istotnych
Postanowień Umowy (IPU).
3. Jakość
1. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, oryginalne.
2. Materiały eksploatacyjne do urządzeń powinny być oryginalne, fabrycznie nowe,
nieregenerowane, zalecane przez producentów urządzeń. Okres używalności materiałów
eksploatacyjnych będzie wynosił min. 18 miesiące od daty dostawy.
4. Czas dostawy całości zamówienia
Zgodnie z ofertą Wykonawcy, maksymalnie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Brak warunków.
6. Waluta, faktura
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie
dokonywane będą w PLN (złotych polskich). Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w ciągu 21 dni od daty otrzymania.
7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: adrian.lubanski@nfosigw.gov.pl
2. Oferta musi dotrzeć na skrzynkę pocztową, o podanym wyżej adresie, do dnia 09.04.2021r.
(piątek) do godz. 11.00.

3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy z ceną brutto za realizację całego
zamówienia.
4. Oferty, które dotrą na skrzynkę pocztową po wyznaczonym terminie, będą podlegały
odrzuceniu.
8. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Termin związania ofertą rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest
łącznie z tym dniem.
9. Kryteria, ich znaczenie i sposób oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium

Waga pkt

1. Cena (C)

80 %

2. Okres gwarancji (G)

20 %

W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:
najniższa oferowana cena
C = ------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena ocenianej oferty
W kryterium Okres gwarancji (G) oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 20
punktów:
1) Od 12 miesięcy do 23 miesięcy - 5 pkt.
2) od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 10 pkt.
3) Powyżej 36 miesięcy – 20 pkt
10. Zastrzeżenie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.

