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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MPKIKKDZPP/2019 

W związku z realizacją projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" nr projektu 

RPSW.08.05.03-26-0013/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę/uslug/robet budO\l\'laeyeh*1

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych niezbędnych do 

realizacji projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

47.00.63 - sprzedaż detaliczna materiałów piśmienniczych

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji: 

20 kwietnia 2019 r. 

Miejsce realizacji: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, ul. 

Jagiellońska 92, 25-734 Kielce 

3. Okres gwarancji: nie dotyczy

4. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach faktury/rachunku wraz z podpisanym

protokołem odbioru każdorazowo części lub całości zlecenia tj. przeprowadzenia badań dla 42

osób. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Inne istotne warunki zamówienia: w ramach zapytania nie przewidujemy ofert częściowych.

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

W związku z tym że niniejsze zamówienie jest zlecane w związku z realizacją projektu

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o „Wytyczne

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Kryterium C - Cena Oferty brutto, Oferta uzyska „C" punktów wg wyliczenia: 

Najniższa cena brutto z oferty niepodlegających odrzuceniu 

• 

C - ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena brutto oferty badanej 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 

w oparciu o kryterium i wyliczenia, o których mowa powyżej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, w przypadku, gdy 

cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu. 

7. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA",

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

c) na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe nr 4/MPK/KKDZPP/2019".

8. Ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami należy złożyć w terminie do 18.04.2019

r. w jednej z poniższych form: 

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce,

b) faxem na numer 41 34 535 06,

c) w wersji elektronicznej na adres email: fundusze.europejskie.mpk@gmail.com.

9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

a) informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zaimeszczona na stronie

internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Kielcach,

b) o wynikach zapytania oferenci zostaną także poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

1 O. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

11. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Kopcińska-Wielgus, tel. 530900343, e-mail:

fundusze.europejskie@mpk.kielce.pl 

Wykaz załączników: 

1. Druk oferty

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym rolę 
Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 




















