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Łódź, dn. 16.03.2012r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/4/634/2012 
 

I. Zamawiający 
 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, Oddział 
Chłodnictwa i Jakości Żywności  
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84 
tel. 42 674 64 14, tel./ fax. 42 674 81 24 
NIP: 525-000-82-64, REGON: 000053835 
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do budynku IBPRS 
Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-
634/10 pt. „Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie 
z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
III. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 30.12.51.00-2 Wkłady barwiące 
 
IV. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia: 
 
1. Materiały dostarczane będą na koszt Wykonawcy, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi 

przez Zamawiającego, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, w terminie do 2 
dni od przyjęcia zamówienia. 

 
2. Materiały, o których mowa w ofercie, winny posiadad najwyższą jakośd, sprawnośd oraz wydajnośd. 
 
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Wykonawcy, tj. 20.03.2012r. do 30 kwietnia 2013r. 
 
4. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. 
 
5. Cena określona w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
 
6. Rozliczenie transakcji następowad będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
8. Zamawiający może zamknąd postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 

złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
 
9. W ramach kwoty umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilościach i rodzajach 

zamówionych materiałów eksploatacyjnych do drukarek określonych w załączniku, który stanowi 
orientacyjne zestawienie zamawianych artykułów. 
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10. Oferta powinna zawierad: 
 - cenę jednostkową netto i brutto w zł,  
 - wartośd netto i brutto w zł, 
 - % VAT, 
 - całkowitą wartośd zamówienia netto i brutto w zł. 
 
11. Oferta powinna byd: 
 - opatrzona pieczątką firmową 
 - posiadad datę sporządzenia, 
 - zawierad dane adresowe, NIP, Regon, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, 
 - podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
 
12. IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności zaznacza, że Wykonawca może ulec zmianie w przypadku 

naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu. 
 
13. Ofertę cenową należy złożyd do dnia 20.03.2012r. do godz. 11.00, na druku stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego Zapytania. 
 
14. Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikiem nr 1 można uzyskad: 

- pod adresem email: sekretariat@och-ibprs.pl 
- w siedzibie Zamawiającego: IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności, Al. Marszałka  

J. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź, pok. 242 
- poprzez stronę internetową: http://och.ibprs.pl/projekt_634/index.html 

 
15. Formy i miejsce składania ofert: 
 - poczta elektroniczna, adres email: sekretariat@och-ibprs.pl, z podaniem w tytule: „Zapytanie 

ofertowe ZO/4/634/2012” 
 -  poczta tradycyjna, kurier, osobiście: IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności, Al. Marszałka  

J. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź, pok. 242, z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe 
ZO/4/634/2012” 

 
16. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
17. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 
 
18. W toku oceny ofert Zamawiający może żądad od Oferentów wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 
 
19. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej http://och.ibprs.pl/projekt_634/index.html poprzez Protokół z wyboru Wykonawcy oraz 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub telefonicznie. 

 
20. Dodatkowych informacji udziela: 
 Agnieszka Zwierzyoska tel. 42 674 64 14, email: sekretariat@och-ibprs.pl 
 
 V. Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 - Oferta 
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