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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN

www.bip.powiat. poznanopl
tel. O61 8410500
fax O61 8480556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty
60.000 Euro, na podstawie art. 10 ust. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w
sprawach nieuregulowanych ustawa, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. OPIS PRZEDl\flOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykulów biurowych, papieru, tonerów i atramentów
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 z mozliwoscia skladania
ofert czesciowych (3 czesci):

1) czesc I - dostawa artykulów biurowych, szczególowy opis w zalaczniku nr 1 (CPY:
30.19.20.00-1);

2) czesc II - dostawa papieru, szczególowy opis w zalaczniku nr 2 (CPY: 21.12.54.00-9);
3) czesc III - dostawa tonerów i atramentów, szczególowy opis w zalaczniku nr 3 (CPY:

30.12.40.00-4).
Dostawy beda realizowane sukcesywnie na podstawie zamówien kierowanych przez
upowaznionego pracownika Wydzialu Administracyjnego Starostwa Powiatowego w
Poznaniu.

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których
mowa w art. 67 ust 1 pkt 7.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe - zamawiaiacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert
wariantowych. .
Zamawiajacy nie dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych - maksymalnie 3 czesci.

II. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 12 miesiecy od daty podpisania
umowy

III. OPIS WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:

1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien - zloza dokumenty okreslone w pkt. XI
ppkt. 2, 3, 5, 6;
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2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie, potencjal techniczny oraz dysponuja osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia - zloza dokumenty okreslone w pkt. XI ppkt. 3, 4;
3. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia -

zloza dokument okreslony w pkt. XI ppkt. 3;
4. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia - zloza oswiadczenie

okreslone w pkt. XI ppkt. 3.

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt XI
niniejszej SIWZ. Z tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki
wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu
skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby uniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

1. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte.
2. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spelniac nastepujace wymagania:

o w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców
wchodzacy w sklad konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówien publicznych,

o oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich
wykonawców wystepujacych wspólnie,

o wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera)
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia urnowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Umocowanie moze wynikac z tresci umowy konsorcjum lub
zostac przedlozone oddzielnie wraz z urnowa.

Uwaga: tresc pelnomocnictwa powinna dokladnie okreslac zakres umocowania.
o wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem

(liderem),
o wypelniajac formularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na

"Wykonawce"; w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace
konsorcjum, a nie pelnomocnika konsorcjum.

3.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

4.0ferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inna trwala i czytelna technika oraz podpisana przez osobe upowazniona do
reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej
cenie oferty.
Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza byc parafowane wlasnorecznie przez osobe
podpisujaca oferte.

IV. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DO KONTAKTU Z
WYKONA WCAMI SA:
1.Aleksandra Waszak - Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O61) 8410 574

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja
pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga
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elektroniczna, pod warunkiem niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje winny byc kierowane na adres e-mail:
aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl
Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwiazanych ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia
oferty, kierujac swoje zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556
poczta elektroniczna: aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania
poczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie
pózniej niz na 6 dni przed terminem skladania ofert.
Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

V. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPAD:KACH, PRZED UPLYWEM
TERMINU SKLADANIA OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doreczono Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy
przedluzy termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian
w ofertach.

VI. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM
TERMINU SKLADANIA OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC
DOKUMENTÓW SKLADAJACYCH SIE NA SPECYFIKACJE ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników
postepowania. W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty,
zamawiajacy moze przedluzyc termin skladania ofert.

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA
SIE WRAZ Z UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.

VIII. OFERTE NALEZY ZLOZYC W DWÓCH ZAMKNIETYCH KOPERTACH W
SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAN POKÓJ 002
KANCELARIA STAROSTWA DO DNIA r. GODZ. 11:00

- Koperte zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan
"Oferta w postepowaniu na dostawe artykulów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu - czesc nr , , Nie otwierac przed dniem
L, godz. 11:00".
- Koperta wewnetrzna oprócz opisuj.w. winna zawierac nazwe i adres Wykonawcy.
- Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana
zostala oferta.



/ Wykonawcamoze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert
pod warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek itp. przed terminemskladaniaofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana
oferta tj. w dwóchkopertach (zewnetrzneji wewnetrznej),odpowiedniooznakowanychz dopiskiem
"ZAMIANA".
Oferta zlozonapo terminiezostaniezwróconaWykonawcybez otwierania.

IX. WYKONAWCA MA PRAWO PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT
WYCOFAC SIE Z POSTEPOWANIA POPRZEZ ZLOZENIE PISEMNEGO
POWIADOMIENIA (WG TAKICH SAMYCH ZASAD JAK WPROWADZANIE ZMIAN I
POPRAWEK) Z NAPISEM NA ZEWNETRZNEJ KOPERCIE "WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu
poprawnoscipostepowaniaWykonawcyoraz zgodnoscize zlozonymiofertami;kopertywewnetrzne
ofert wycofywanychnie beda otwierane.
Koperty oznakowanedopiskiem"zAMIANA" zostanaotwarte przy otwieraniuoferty Wykonawcy,
który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana
dolaczonedo oferty.

X. OTWARCIE OFERT NASTAPI DNIA r. O GODZ. 11:05, W SIEDZffilE
ZAMAWIAJACEGO UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN NR SALI 315, PIETRO
ill.
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle jemu informacje z otwarcia ofert, na
pisemny wniosek.

XI. OFERTA MUSI ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku (na kazda czesc, na która oferent
zamierza zlozyc oferte, musi zostac zlozony oddzielny formularz oferty zgodnie ze wzorem);
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac
objetych zamówieniem [wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert],
3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. 1
ustawy wg zalaczonego druku;
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw tozsamych z przedmiotem niniejszego
zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenie minimum 2 dokumentów
potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie;
5) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal
zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert;
6) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub
spoleczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert;
4) szczególowa kalkulacje cenowa zgodnie z zalacznikami (nr 1,2 i 3);
5) wypelniona rubryke "Nazwa oferowanego towaru" w zalacznikach nr 1, 2 i 3 z podaniem nazwy
producenta, symbolu itd.
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Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonych za
zgodnosc z oryginalem przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty
skladane w postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz
w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc udostepniane.

Uwaga:

. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r.,
poz. 211, z pózno zm.) rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal niezbedne
dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga
byc one udostepnione innym uczestnikom postepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W
przeciwnym razie cala oferta zostanie u jawniona na zyczenie kazdego uczestnika
postepowania.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly
przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
ta,jpmn ;"a n r'7p dSI ' ph I' ",."tu", " ll1b Sn;ptp (7"7 )1
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elementów oferty.

.

.

. Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ww, ustawy skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówien publicznych.
Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie
(por. art. 96 ust. 4 ustawy).

.

Xll. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene kompletna, jednoznaczna i
ostateczna.
Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty
oferowane przez Oferenta. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia rozliczen w
walutach obcych,

XllI. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
NASTEPUJACYMI KRYTERIAMI I ICH ZNACZENIEM:

- cena ofertowa -100 %,

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniej szych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie kazdego kryterium.
Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kr)rterium, otrzyma
maksymalna ilosc punktów. .
Pozostalym Wykonawcom, spelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.
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XIV. OCENA OFERT W KAZDEJ ZLOZONEJ CZESCI W ZAKRESIE
PRZEDSTAWIONEGO WYZEJ KRYTERIUM ZOSTANIE DOKONANA WG
NASTEPUJACYCH ZASAD:
W zakresie kryterium oferta moze uzyskac od oceniajacego czlonka Komisji maks. 100 punktów w
kazdej zlozonej przez oferenta czesci. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z
formula:

- Wg kryterium cena:

Cena najnizsza sposród zlozonych ofert
Cena = x 100 pkt,

Cena badanej oferty

Za oferte najkorzystniej sza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
W toku oceny ofert zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali sie o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy.

xv. POUCZENIE O SRODK.L\CHOCHRONY PR.L\WNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
W toku postepowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysluguja srodki odwolawcze
okreslonew Dziale VI ustawy.
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/Nazwa i adres oferenta, pieczec/

,................

/ miejscowosc i data!

ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe artykulów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu z mozliwoscia skladania ofert czesciowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SIWZ oferujemy dostawe artykulów biurowych, bedacych przedmiotem zamówienia:

CENA ZA CZESC I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cena zl, slownie ". .. ..zl,
plus podatek VAT %, tj zl,

cena brutto zl,
slownie """"" ..,. zl

* w zalaczeniu szczególowakalkulacja cenowa zgodnie z zalacznikiem nr 1

1. Dostawe bedziemy realizowac sukcesywnie w okresie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.);
4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajacego.
6. Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr ..............
7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
8. Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

11.................................................
2/..................................................
3/.................................................
4/................................................
51..............................................

...........................................

lupelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* Niepotrzebne skreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez

Wykonawce za zgodnosc z oryginalem



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
"""""""""""""""""""""""'"

/ miejscowosc i data!

ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe artykulów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu z mozliwoscia skladania ofert czesciowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SIWZ oferujemy dostawe tonerów i atramentów, bedacych przedmiotem zamówienia:

CENA ZA CZESC II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cena zl, slownie zl,
plus podatek VAT %, tj zl,

cena brutto zl,
slownie zl *

* w zalaczeniu szczególowakalkulacja cenowa zgodnie z zalacznikiem nr 2

1. Dostawe bedziemy realizowac sukcesywnie w okresie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajacego.
6. Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr ..............
7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
8. Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

1/ .................................................
2/..................................................
3/ ~ :......................................
4/................................................
51..............................................
6/.................................................
7/.................................................

...........................................

lupelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* 1Viepo~zebneskreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poS"wiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem



/
/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
"""""""""""""""""""""""'"

/ miejscowosc i data/

ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe artykulów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu z mozliwoscia skladania ofert czesciowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oferujemy
dostawe papieru, bedacego przedmiotem zamówienia:

CENA ZA CZESC III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cena u m. .0.0. .0.0.0. ...0.0. .0..0 zl, sl OW nieu .0.0..0 UU 0U. .0.0... Uu... ..0...' UU.m Uu u zl,
plus podatek VAT uu. %, tj uuu.u.u u.uuuuuu.u.uuu...u.uuuuu..uzl,

cena brutto zl,
slownie zl

* w zalaczeniu szczególowa kalkulacja cenowa zgodnie z zalacznikiem nr 3

1. Dostawe bedziemy realizowac sukcesywnie w okresie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajacego.
6. Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr ..............
7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
8. Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

1/ """""""""""""""""""""""'"

2/..................................................

3/ ,....................................
4/................................................
5/..............................................
6/.................................................
7/.................................................

...........................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* Niepotrzebneskreslic

** Jezeli dolaczanesa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczoneprzez Wykonawceza
zgodnosc z OIyginalem
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1 Bloczek polecen wyjazdu sluzbowego (typ 505-3, format A5, 100 kart.) szt. 40

2 Bloczki samoprzylepne 38 x 51mm - kolorowe 100 szt.lopak. szt. 560

3 Bloczki samoprzylepne 76 x 76mm - kolorowe 100 szt.lopak. szt. 560

4 Blok biurowy kratka A4 (50 kart.) szt. 230
5 Blok biurowy kratka A5 (50 kart.) szt. 230

6 Chusteczki antystatyczne do czyszczenia monitorów i i powierzchni szklanych
opak. 40

(nawilzajace - 100 szt.lopak.)
7 Cienkopis CZARNY typ HI-FI REYNOLDS (grubosc lini 0,5 mm) szt. 200
8 Cienkopis CZERWONY typ HI-FI REYNOLDS (grubosc lini 0,5 mm) szt. 160
9 Cienkopis NIEBIESKI typ HI-FI REYNOLDS (grubosc 0,5 mm) szt. 310
10 Cienkopis ZIELONY typ HI-FI REYNOLDS (grubosc 0,5 mm) szt. 160

11 Dlugopis zelowy CZARNY typ HANDY zellntensive Refill PG05, 0,5 mm z szt. 450
antystresowym uchwytem

12 Dlugopis zelowy CZERWONY typ Intensive Refill PG05, 0,5 mm z antystresowym szt. 160
uchwytem

13 Dlugopis zelowy NIEBIESKI typ Intensive Refill PG05, 0,5 mm z antystresowym szt. 450
uchwytem

14 Dlugopis zelowy ZIELONY typ Intensive Refill PG05, 0,5 mm z antystresowym szt. 120
uchwytem

15 Dlugopisy typ LAKNOCK SN-101 CZARNY szt. 550
16 Dlugopisy typ LAKNOCK SN-101 CZERWONY szt. 50
17 Dlugopisy typ LAKNOCK SN-101 NIEBIESKI szt. 550

18 Dlugopisy typ LAKNOCK SN-101 ZIELONY szt. 50

19 Dlugopisy na przylepce typu KAMET (z podstawa samoprzylepna i plastikowym szt. 100
lancuchem)

20 Dyskietki 1A4MB (10 szt.! opak.) opak. 100

21 Dziennik korespondencyjny (A4 szata w oprawie twardej, introligatorskiej) 96 kart szt. 10

22 Dziurkacz 65 kart. (metalowy, z ogranicznikiem formatu) szt. 7

23 Dziurkacz (metalowo-plastikowy, z ogranicznikiem formatu, szt. 45
do 20 kart.)

24 Etykiety samoprzylepne do drukarki 105mm x 42,3mm A4 24 szt.lark.
opak. 20

(100 szt.lopak.)



25 IEtykiety samoprzylepne do drukarki 70mm x 37mm 24 szt.lark. opak. I I 30
(100 szt.lopak.)

26 Folia do bind. - przezroczysta 200 mik. (100szt.lopak.) opak. 10
27 Folia do laminatora A4 216mm x 303mm 2x60 mikron 100 szt.lopak. opak. 6
28 Folia do laminatora A5 154mm x 216mm 2x60 mikron 100 szt.lopak. opak. 7
29 Grzbiety do bind. - 10 mm (100 szt.lopak.) opak. 5
30 Grzbiety do bind. -14 mm (100 szt.lopak.) opak. 6
31 Grzbiety do bind. - 19 mm (100 szt.lopak.) opak. 5
32 Grzbiety do bind. - 8 mm (100 szt.lopak.) opak. 2
33 Grzbiety do bind. 4,5 mm (100 szt.lopak.) opak. 2
34 Grzbiety zaciskowe (100 szt.lopak.) opak. 6
35 Gumka do mazania typ DONAU wym. 66mm x 21mm x 11mm szt. 100
36 Gumka recepturka ( 060, op. 1kg) opak. 12
37 Kalka maszynowa czarna A4 (50 arkuszy/opak.) opak. 10
38 Kaseta czyszczaca do streamera HP dds c5709A szt. 4
39 Kaseta streamera HP dds-4 data cardridge 40 GB, symbol C5718A szt. 13
40 Kasety magnetofonowe 90 min. szt. 300

41 IKasety na dokumenty (pólki z tworzywa sztucznego, pólki dla dokumentów szt. 200
formatu A4, wymiary 66x250x335mm)

42 IKlej w sztyfcie duzy 35g typu AMOS szt. 400

43 IKlej w sztyfcie maly 15g typu AMOS szt. 400

44 IKlipsy biurowe do archiwizacji, plastikowe typu FELLOWES opak. 130
20 szt.lopak.

45 Koperty biale z rozszerzanym bokiem B4 (250x353x40) gram 130 g/m2 szt. 500

46 Koperta pogrubiana S-DS.-200(DAUBLE BAG 255x390x 40) szt. 500

47 Koperty B5 biale SAMOKLEJACE (500szt.lopak.) opak. 40
48 Koperty B4 SK, biale, samoklejace (250x353), (250 szt.lopak.) opak. 40
49 Koperty C4 biale SAMOKLEJACE (250 szt.lopak.) opak. 35
50 Koperty C4 szare SAMOKLEJACE (250 szt.lopak.) opak. 20
51 Koperty C6 SP biale SAMOKLEJACE (1000 szt.lopak.) opak. 70

52 IKoperta z warstwa folii babelkowej - bala (wym. zewnatrzne 200 x 275mm) szt. 100

53 Koperty z warstwa folii babelkowej na plyty CD - biale szt. 50
54 Karty drogowe SM 101 (100 kart. format A5) szt. 11
55 Koperty podluzne DL SP (110mm x 220mm) szt. 3000
56 Korektor "myszka" (szr. 5mm, dl. 8m) szt. 200



57 Korektor w dlugopisie z metalowa koncówka (10 mi) szt. 150

58 Korektor w plynie (30 mi) szt. 170
59 KOSTKA BIALA - kartki nieklejone biale (83mm x 83mm 500 arkuszy) szt. 100

60 KOSTKA KOLOR - kartkinieklejonekolorowe(83mmx 83mmx 500 arkuszy) szt. 150

61 Koszulka A4 (100 szt.lopak.) opak. 300
62 Koszulka A5 (100 szt.lopak.) opak. 20
63 Koszulka z zakladka A4 (10 szt.lopak.) opak. 15
64 Koszulki do klasera na plyty CD, (poj. koszulki 4 plyty) 10 szt.lopak. opak. 20

65 IKoszulki A4 zamykana na suwak, z mozliwoscia wpiecia do segregatora opak. I I 20
1Oszt./opak.

66 IKoszulki A5 zamykana na suwak, z mozliwoscia wpiecia do segregatora 10 opak. I I 20
szt.lopak.

67 Linijka 20 cm (plastikowa, przezroczysta) szt. 60
68 Linijka 30 cm (plastikowa, przezroczysta) szt. 60
69 Maczalka (nawilzacz glicerynowy) poj. 20 mi, srednica 55 mm szt. 20
70 Marker pernamentny typu BIC (z koncówka okragla) - czarny szt. 100
71 Marker permanentny typu BIC (z koncówka scieta) - czarny szt. 100
72 Marker permanentny typu BIC (z koncówka okragla) - czerwony szt. 50

73 INaboje atramentowe do dlugopisu Parker Quink Solv-x I opak. I I 15
- czarne 5 szt./opak.

74 INaboje atramentowe do dlugopisu Parker Quink Solv-x opak. I I 15
- niebieskie 5 szt.lopak.

75 Naboje atramentowe WATERMAN (8 szt.lopak.) - niebieskie opak. 15
76 Nozyczki 15,5 cm (razem z raczka) wykonane z nierdzewnej stali szt. 40
77 Nozyczki 21,5 cm (razem z raczka) wykonane z nierdzewnej stali szt. 40
78 Nozyk do otwierania kopert z metalowa raczka szt. 15
79 Olówek 2B szt. 40
80 Olówek HB z gumka szt. 150
81 Pinezki (50 szt.lopak.) - kolorowe szt. 10
82 Pisak szkolny czerwony szt. 50
83 Pisaki szkolny czarny szt. 70
84 Plyta CD-R 700 MB VERBATIM szt. 350

85 IPodklady do bind. -skóropodobne-karton A4 (100szt.lopak.) I opak. I I 10



~ -- ~

-- --
- - - ..........

86 Podkladka do pisania z mechanizmem zacikowym do kart i papieru A4 szt. 50
rózne kolory (oklejony folia PCV)

87 Poduszka do stempli - czerwony (110mm x 70mm) szt. 10

88 Przekladki do segregatora (waskie, wykonane z twardego kartonu, format
opak. 70

240x1 05 mm, 100 szt./opak.)
89 Przybornik (plastikowy, przezroczysty, z kartkami, miejscem na dlugopisy) szt. 30
90 Pudelko na dyskietki 50 szt. szt. 15
91 Roczna karta ewidencji obecnosci w pracy Pn Os-227 szt. 300
92 Rozszywacz (metalowy z uchwytem plastikowym) szt. 60

93 Segregator 7 cm A4(oprawa sztywna, intro, kolorowe, powlekane, z szt. 650
mechanizmem, wymienna etykieta grzbietowa, 2 rylingi)

94 Segregator 5 cm (oprawa sztywna, intro, kolorowe, powlekane z mechanizmem, szt. 400
wymienna etykieta grzbietowa, 2 rylingi)

95 Segregator A4 2-2,5(oprawa sztywna, intro, kolorowe, powlekane z szt. 150
mechanizmem, wymienna etykieta grzbietowa, 2 ry'ingi)

96 Segregator A5 (oklejony na zew. i wew. poliolefina, dwustronna, wymienna szt. 20
etykieta na grzbiecie, szer. grzbietu 75 mm, 2 rylingi)

97 Skoroszyt papierowy z ZAWIESZKA-metalowa A4 karton 275g/m2 szt. 630

98 Skoroszyt plastikowy A4 zawieszany (przednia okladka przezroczysta, tylna opak. 200
kolorow, twarda, mozliwosc wpiecia do segregatora) 10 szt./opak.

99 Skoroszyt plastikowy A4 (przednia okladka przezroczysta, wykonana z miekkiego
opak. 300

PCV, tylna okladka sztywna, kolorowa, pasek do opisu) 10 szt./opak.

100 Skoroszytowy mechanizm (wyk. z ekologicznego PP, metalowa blacha, opak.
opak. 100

25szt.) - rózne kolory
101 Skorowidz alfabet. opr. tw. 1/2 A4 szt. 22
102 Spinacze duze 50 mm - okragle (100 szt./opak.) opak. 250
103 Spinacze klipsy duze 1 5/8" (41 mm) -(12 szt./opak.) opak. 14
104 Spinacze klipsy maly (1 ") - (12szt./opak.) opak. 14
105 Spinacze klipsy sredni (1 1/4")-(12 szt./opak.) opak. 10
106 Spinacze male 28 mm okragle (100 szt.lopak.) opak. 500
107 Szpagat cienki (dratwa) (25 dag/opak.) opak. 30
108 Tasma klejaca przezroczysta 2/3" (dl. 10m) szt. 55
109 Tasma klejaca przezroczysta 1" (dl. 10m) szt. 100
110 Tasma samoprzylepna brazowa (szer. 50mm x 66m) szt. 60
111 Teczka do podpisu (A4, 10 kartkowe, oprawa introligatorska) szt. 50



112 ITeczka na gumke z haczykami A4 (papierowaz bialego kartonu, karton 350
g/m2)

113 Teczka papierowa wiazana A4 32cm x 22,5 cm karton 275 g/m2

114 Teczka papierowa A4 (z mozliwosciawpinania dok. do teczki)

115 Teczka plastikowa wiazana przezroczysta A4 (wykonana z PCV, przednia okl.
rzezrocz sta, t Ina kolorowa

116 Temperówka typ OONAU - wykonane z aluminium, pojedyncze ostrze
117 Tusz do stempli (wodny, czerwony, 28 mi)

Wizytownik teleadresowy na 136 wizytówek (indeks alfabetyczny, 16
118 Iprzezroczystych koszulek, 8 kart do notowania 144 adresów, 4 ringowy

mechanizm pozwalajacy na wiecie koszulek)

119 Wklad do wizytownika opak. 10 szt.lopak. na 200 wizytówek
120 Wklad do dlugopisu typu LAKNOCK SN-101 (czarny - do poz.15)
121 Wklad do dlugopisu typu LAKNOCK SN-1 01 (niebieski - do poz.17)
122 Wklad zelowy do dlugopisu (czarny - do poz.11)

123 Wklad zelowy do dlugopisu (czerwony - do poz. 12)
124 Wklad zerowy do dlugopisu (niebieski - do poz. 13)
125 Wklad zelowy do dlugopisu (zielony - do poz. 14)
126 Zakreslacz pomaranczowy typ ORION 114 R
127 Zakreslacz rózowy typ ORION 114R
128 Zakreslacz zielony typ ORION 114 R
129 Zakreslacz zólty typ ORION 114 R
130 Zeszyt A4 (w kratke, miekka opr. 60 kart.)
131 Zeszyt A4 (twarda oprawa 96 kart.)
132 Zeszyt A5 32 kart. (w kratke, oprawa miekka)

133 IZeszyt A5 60 kart. (w kratke, oprawa miekka)

134 IZszywacz maly (plastikowe ramie, podstawa o wysokiej wytrzymalosci,
pojemnik magazynka 200 zszywek 24/6, 2616)
Zszywacz metalowy, wyposazony w ogranicznik glebokosci wsuwania papieru, dl.

135 Ipodstawy 280 mm, zszywa do 100 kartek, poj. na zszywki
23/6, 23/8, 23/10, 23/13.

136 Zszywki 10/5 (1000 szt.lopak.)
137 Zszywki 23/8 (1000 szt.lopak.)
138 Zszywki 2616 (1000 szt.lopak.)

szt. 500

szt. 70000

szt. 250

szt. 380

szt. 44
szt. 110

szt. 25

opak. 10
szt. 200
szt. 200
szt. 780
szt. 60
szt. 780
szt. 60
szt. 110
szt. 100
szt. 100
szt. 250
szt. 60
szt. 60
szt. 30

szt. 50

szt. 70

szt. 7

opak. 10

opak. 25
opak. 25



139 Zszywki 24/6 (1000 szUopak.)

140 Zszywki 23/13 (1000 szUopak.)
141 Baterie Ultra Alkaline 6 LR61 9V

142 Baterie akumulatorki 1,2V pojemnosc 80 mAh

143 Baterie AAA LR03 Ultra Alkaline 1,5V

opak.
opak.
szt.
szt.
szt.

600
30
65
45
45
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Papier kom. 240x12x3 600 szt. kolorowe kopie
Papier 375 mm skladanka komp. poj.
Papier A3 bialy, 80 g/m2, bezpylowy (bialosc 145)
Papier A4 bialy DRUKARKI 80 g/m2 (bialosc 160) 500 szt.
Papier A4 bialy gruby 160 g/m2
Papier A4 kosc sloniowa gr 160 g/m2 opak. 250 ark.
Papier A4 kosc jasno blekitny gr 160 g/m2 opak. 250 szt.
Papier A4 bialy KSERO 80 g/m2 (bialosc 145) 500 szt.
Papier A4 jasny zólty 120 g/m2 250 szt.
Papier A4 lososiowy gr 80 g/m2 opak. 250 ark.
Papier A4 miodowy gr 80 g/m2 opak. 250 ark.
Papier A4 kosc sloniowa gr 80 g/m2 opak. 250 ark.
Papier pakowy szary 100x130

kart.
kart.

ryzy
ryzy
ryzy
ryzy
ryzy
ryzy
ryzy
ryzy
ryzy
ryzy
szt.

7
4
55

1000
6
3
2

2000
5
3
3
3

70
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atrament do drukarki HP OJ 845c, HP PSC 750 nr 15 - czarny 25 mi
Atrament do drukarki HP OJ 845c nr 17 - kolor 15 mi
Atrament do drukarki HP OJ 610c nr 20 - czarny 28 mi
Atrament do drukarki HP OJ 710c, HP OJ 880c nr 23 - kolor 30 mi
Atrament do drukarki HP OJ 695c nr 29 - czarny 40 mi
Atrament do drukarki HP OJ 850 nr 41 - kolor 39 mi
Atramentdo drukarkiHPOJ710c,HPOJ880c,HPOJG85nr 45 - czarny42 mi
Atrament do drukarki HP OJ 610c, HP OJ 695c nr 49 - kolor 22,8 mi
Atrament do drukarki HP OJ 5655 nr 56 - czarny 19 mi
Atament do drukarki HP OJ 5655 nr 57 - kolor 17 mi
Atrament do drukarki HP OJ G85, HP PSC 750 nr 78 - kolor38 mi
Atrament do faksu Canon BX 3

15
15
15
15
10
15
15
15
6
4
15
20

Uwaga!
Zamawiajacy zastrzega sobie wybór nowych atramentów.
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13 Toner do Canon CP 660 - czarny 5
14 Toner do Canon CP 660 - zólty 3
15 Toner do Canon CP 660 - karmazynowy 3
16 Toner do Canon CP 660 - cyjankowy 3
17 Toner Brother HP LJ 1650 2
18 Toner do drukarki HP LJ 1100 - c4092A 20
19 Toner do drukarki HP LJ 1200 - c7115A 15
20 Toner do drukarki HP LJ 1500/2500L (czarny) 8
21 Toner do drukarki HP LJ 1500/2500L (zólty) 5
22 Toner do drukarki HP LJ 15002500L (karmazynowy) 5
23 Toner do drukarki HP LJ 1500/2500L (cyjankowy) 5
24 Toner do drukarki HP LJ 5L - c3906A 10
25 Toner do drukarki Lexmark E320, E322 4
26 Toner do drukarki Lexmark T520, T522 12A6835 20 k 8
27 Toner do drukarki Xerox OocuPrint N 17 6
28 Toner do drukarki Xerox OoucoPrint N 24 3
29 Toner do faksu Panasonic KX-FL 503 11
30 Toner do faksu Panasonik KX-FL 513 5
31 Toner do ksero Canon 6317, 6216 (NPG-1) 15
32 Toner do ksero Canon 6028 (NPG-13) 8
33 Toner do ksero SAHRP AR-121 (nr toneru 152 T) 3
34 Toner do Kyocera Mita FS-1800 N 4
35 Toner do Kyocera Mita KM-2030 15
36 Toner do drukarki Kyocera Mita FS 1920N 6
37 Toner do drukarki Xerox Phaser 3130 6
38 Toner do drukarki Kyocera Mita TK 18FS 10200 35
39 Toner do drukarki Lexmark E 321, E 323 symb. 12A7400 35
40 Toner do drukarki Lexmark T 420 symb. 12A7410 10
41 Toner do Xerox Phaser 6100 ON HIGH- czarny 4
42 Toner dp Xerox Phaser 6100 ON HIGH -cyjankowy 4
43 Toner do Xerox Phaser 6100 ON HIGH- magenta 4
44 Toner do Xerox Phaser 6100 ON HIGH - zólty 4



~

Uwaga!
Zamawiajacy zastrzega sobie wybór nowych tonerów, bebnów.

45 Beben do faksu Panasonic KX-FL 503 2
46 Beben do faksu Panasonic KX-FL 513 2
47 Beben swiatloczuly HP LJ 1500/2500 L 3
48 Beben do kserokopiarki Canon 6317,6216 (NPG-1) 4
49 Beben do kserokopiarki Canon 6028 (NPG-13) 2
50 Beben do kserokopiarki KM 2030, 1525 4
51 Beben Brother HL 1650 1
52 Beben do ksero Canon cP 660 4



""
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Uwaga!
Zamawiajacy zastzrega sobie wybór nowych tasm, folii.

25

17
5
10

5

3



UMOWA DOSTAWY
PROJEKT

/

Zawarta w dniu pomiedzy:
Powiatem Poznanskim reprezentowanym
Jackowskiego 18 w imieniu którego dzialaja:
1. Pan Jan Grabkowski - Starosta Poznanski
2. Pan Tomasz Lubinski -Wicestarosta

zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym
a

firma
zwana w dalszej czesci Wykonawca

przez Zarzad z siedziba w Poznaniu ul.

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Dostawcy w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19 poz. 177 z pózno zm.).

§ 1
1.W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje sie dostarczac sukcesywnie
Zamawiajacemu artykuly biurowe, tonery, atramenty, tusze, papier na warunkach okreslonych w. ... .
nmlejSZejumOWIe.
2.Szczególowy opis artykulów oraz ceny jednostkowe stanowia zalacznik nr 1, 2, 3 do niniejszej
umowy.

§2
Dostawy beda realizowane sukcesywnie w terminie od dnia do r.

§3
Integralna czescia umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.

§4
1.Wykonawcazobowiazuje sie zorganizowacdostawy wlasnym transportem i na wlasny koszt w
terminiedo 2 dni od zlozeniazamówieniaprzezprzedstawicielaZamawiajacego.
2.Artykuly, o których mowa w § 1 beda dostarczane do siedziby Starostwa Powiatowego w
Poznaniuul. Jackowskiego 18,Poznan,pokójnr 205 II pietro.

§5
1. Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego, wysokiej jakosci i terminowego wykonania

przedmiotu umowy.
2. Dostarczone artykuly biurowe powinny posiadac stosowne atesty i certyfikaty obowiazujace w

Polsce i dopuszczajace dostarczone artykuly do stosowania.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego

wykonania.
§6

l. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunków zamówienia oraz wybrana oferta, bedzie wynagrodzenie umowne.

2. Ustalone wynagrodzenie lacznie z podatkiem VAT wynosi zlotych
(slownie: ).



§7
Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie nastepowalo fakturami czesciowymi za wykonane
dostawy. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowic bedzie deklaracja zgodnosci
i protokól odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

§8
1. Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktur w terminie 14 dni od daty doreczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Zaplata naleznosci Wykonawcy nastapi na rachunek bankowy wskazany w faktmze

wystawionej dla Zamawiajacego.

§9
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
artykulów biurowych objetych umowa stwierdzone w toku normalnego uzytkowania.

§ 10
1. Jezeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy z winy

Wykonawcy, bedzie on zobowiazany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci l% wartosci wynagrodzenia za nie dostarczona partie artykulów, za kazdy dzien
zwloki.

2. Zamawiajacy moze potracic kare umowna z wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przekraczajacego wysokosc

kary umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11
Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Przedmiotem rokowan
i negocjacji dotyczacych przyszlych zmian umowy nie moga byc postanowienia, których dokonanie
stanowiloby zmiane tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 12
1. Stronom przysluguje prawo odstapienia od umowy w okolicznosciach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.
2. Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawcy przysluguje
wynagrodzenie za wykonanie czesci umowy.

§ 13
Wlasciwym do rozpoznania sporów wynikajacych z niewykonania umowy jest sad powszechny
wlasciwy dla miejsca wykonania umowy.

. § 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych.

§ 15
Niniejsza umowe strony zawieraja na okres od r.

§ 16
Umowe sporzadzonow trzechjednobrzmiacychegzemplarzach:
- dwa dla Zamawiajacego
- jeden dla Wykonawcy


