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Zapytanie ofertowe

Na zakup i dostarczenie tonerow do TELAFAKSU LASEROWEGO PANASONIC KX-MB2025PDW na
potrzeby projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia Politechniki Bialostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dzialanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW
1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

Postqpowanie nie podiega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych -
wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajqcy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Bialystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego KsztaJcenia Politechniki Bialostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Przedmiot zamowienia

Tonery

OPIS

KX-FAT411E

ILOSC
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4. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie sie kierowat nasteBpujqcymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100%

5. Termin realizacji zamowienia:

2 tyg. od ztozenia zamowienia

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 06 marca 2012 r. w zamkni^tej kopercie (zapiecze^owanej
w sposob gwarantujqcy zachowanie w poufnosci jej tresc oraz zabezpieczajqcej jej nienaruszalnosc
na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds. Rozwoju i
Programow Miqdzynarodowych z dopiskiem:
Oferta na sprzedaz i dostarczenie tonerow do TELAFAKSU LASEROWEGO PANASONIC KX-
MB2025PDW w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztafcenia Politechniki Biatostockiej"

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert
beda, odsylane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersji elektronicznej

7. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

Oferta musi bye podpisana przez osobe upowaznionq do reprezentowania firmy, zgodnie z forma,
reprezentacji oferenta okreslona, w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wfasciwym dla formy
organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierac nast^puja^ce dokumenty:
Ofert? cenowa, - zat. nr 1

8. Rozstrzygniecie postejpowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu w dniu 07 marca 2012r. O
wynikach post^powania jego uczestnicy zostana, poinformowani droga, faxowa^ lub mailowa, najpozniej
w dniu 07 marca do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku
rozstrzygni^cia post^powania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia z dodatkowymi
informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 21 Iuty2012r.

Zatwierdzit i podpisat:

Koordynalor Projektu
nr PDF W 1.1-13
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