S Ą D R E J O N O W Y W C H E Ł M I E
22-100 Chełm, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, tel: (82) 562-25-53
NIP: 563-10-66-206
REGON: 000322985

Znak sprawy F.250.1-20/22

Chełm, dnia 26 lipca 2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Sąd Rejonowy w Chełmie
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm
Tel. 82 562 25 53, 82 562 25 43
e-mail: gospodarczy@chelm.sr.gov.pl
NIP: 563-10-66-206
REGON 000322985
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.chelm.sr.gov.pl
Godziny pracy Sądu:
Od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki)
Od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku)

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Sądu
dot. zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartośd szacunkowa jest
mniejsza niż kwota 130 000 zł netto.
2. Zamawiające zastrzega sobie możliwośd:
a) Zmiany postanowieo Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
b) Odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw.
„unieważnienie postępowania” w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia
postępowania.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

III.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV)
30125110-5 – tonery do drukarek i faksów

IV.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia zgodny z podpisaną umową. Dostawa jednorazowa.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do
drukarek oraz odbiór kaset po ich zużyciu”.
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Lp.

1
2

Typ urządzenia, do którego ,ma być zastosowany
materiał eksploatacyjny

Toner do drukarki LEXMARK MS521
Bęben do drukarki LEXMARK MS521

Symbol materiału
eksploatacyjnego
zalecanego przez
producenta urządzenia

Wymagana minimalna
wydajność tonera
/ minimalna
wydajność bębna

Ilość

56F2U0E
56F0Z00

25 000 str.
60 000 str.

10
10

Dostawa na adres Sądu Rejonowego w Chełmie – Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22 – 100
Chełm.
V.

Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1) Zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych

spełniających wymagania Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wypełnił kolumnę „Symbol materiału eksploatacyjnego oferowanego
przez Wykonawcę” w załączniku nr 1 do Zaproszenia poprzez wpisanie nazwy
producenta i symbolu materiału eksploatacyjnego. Opisy zamieszczone przez
Wykonawców w w/w kolumnie traktowane będą jako zobowiązanie Wykonawcy
dotyczące dostarczanych przez niego materiałów eksploatacyjnych, a także będą
służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy dostarczone przez wybranego
Wykonawcę materiały eksploatacyjne są zgodne z zaoferowanymi.
VI.

Ofertę należy złożyd:
1) w formie pisemnej w terminie do dnia 01.08.2022 r. do godz. 10:00 e-mailem :
gospodarczy@chelm.sr.gov.pl według formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia oraz formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.
3) Osoba do kontaktów P. Sylwia Rokicka tel. 82 562-25-53.

VII.

Tryb postępowania: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

VIII.
KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtaoszą spośród
ofert nie odrzuconych.
2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych
wymagao określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego
Wykonawcy od zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli
oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
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dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad ceny wyższej
niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywad
Wykonawców wielokrotnie do czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty
dodatkowej w terminie jest równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej
ceny.
IX.
Cena powinna zawierad:
W cenie podanej w formularzy oferty muszą zostad ujęte wszystkie koszy mające wpływ
na realizację przedmiotowego zamówienia.
X.
Postanowienia koocowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy Lublin
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
XI.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się na
stronie internetowej Zamawiającego www.chelm.sr.gov.pl w zakładce RODO.
Wykaz załączników:
a) nr 1 – Formularz cenowy;
b) nr 2 – Formularz ofertowy;
c) nr 3 - wzór umowy.

STARSZY INSPEKTOR
/-/
Maria Zbarachewicz

pf. Zastępcy Kierownika Oddz. Finansowego
/-/
Sylwia Rokicka

Uwaga: z uwagi na wysoki poziom zabezpieczenia skrzynek pocztowych, wymagane jest telefoniczne
potwierdzenie otrzymania e-maila - tel. 82 562-25-53 lub 82 562-25-43. Z przyczyn zewnętrznych Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie nieotrzymane w wymaganym terminie oferty przesłanej e-mailem.

