
Mszczonów, dnia 10.12.2021r. 

SAiK.261.5.1.2021 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zapytania ofertowego jest „Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby 

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w 2021 roku” na podstawie § 5, Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych bez podatku w Centrum Usług 

Społecznych w Mszczonowie. 

 

1. Zakup i dostawa w/w artykułów odbywać się będzie według potrzeb w ciągu 2022 roku. 

2. Oferowane produkty powinny oznaczać się dobrą jakością, być fabrycznie nowe oraz powinny 

spełniać normy bezpieczeństwa użytkowania. 

3. Oferent gwarantuje, niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2022 roku. 

4. Ceny jednostkowe, obejmują wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

i zawierają wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową  realizacją  

zamówienia, w tym koszt transportu pod wskazany przez Zamawiającego adres i wniesienie towaru 

we wskazane miejsce.  

5. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawa do rozwiązania umowy bez podania  przyczyny. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

8. Zamówienie realizowane będzie  od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 roku. 

9. Poszczególne cząstkowe, dostawy będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego 

zamówienia. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dni 

robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 830 do 1400.  

10. Realizacja zamówienia następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie  

z jednostronnych dyspozycji zamawiającego, zgłoszonych na piśmie, faxem bądź e-mailem. 

11. Podane w ofercie ilości należy traktować jako orientacyjne. Zamawiający zastrzega możliwość 

rezygnacji z części zamówionych towarów. Rzeczywista ilość dostarczanych towarów wynikać 

będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a ich wartość nie przekroczy wartości umowy. 

12. Wykonawcy nie będzie przysługiwać zapłata odpowiadająca różnicy między wartością przedmiotu 

umowy, a kwotą wynikającą z faktycznych dostaw.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami 

wyszczególnionymi w spisie produktów. 

14. Płatność następować będzie przelewem w terminie do 14 dnia od daty otrzymania faktury lub 

rachunku. 
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