Grudziądz, dnia 08.11.2018 roku

POSTĘPOWANIE NA DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. (dostawy w latach 2019 i 2020);
2. Rodzaje materiałów eksploatacyjnych oraz ich opis zawiera cennik stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie tylko produktów oryginalnych, tzn. takich, które są
fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzenia i nie będą wzbudzały żadnych
wątpliwości w poprawności działania urządzenia i jego wydajności oraz takie materiały
eksploatacyjne, które zostały wskazane do stosowania nie powodując wyłączenia/ograniczenia
uprawnień gwarancyjnych, wystawianych przez producenta urządzenia drukującego.
UWAGA! Nie będą akceptowane produkty równoważne, zamienniki. Dopuszcza się tylko
oryginalne modele materiałów eksploatacyjnych wskazane w załączniku nr 3.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony towar był fabrycznie nowy, w oryginalnych
opakowaniach producenta, z terminem przydatności do użytku dla przedmiotów wszystkich
dostaw – nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
5. Zamawiający wymaga dostaw w zależności od potrzeb zamawiającego, do jego siedziby
na koszt wykonawcy w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania szczegółowego
zapotrzebowania za pośrednictwem Platformy Zakupowej GPP (https://aukcjegpp.grudziadz.pl).
6. Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 (projekt umowy).

II. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 22 listopada 2018 r. do godz.12:00
III. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp/servlet/HomeServlet
2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Portalu MarketPlanet Oneplace na stronie
https://oneplace.marketplanet.pl
3. Proces rejestracji opisany jest szczegółowo w dołączonym Podręczniku Rejestracji Wykonawcy.
4. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 96.
6. Proces rejestracji trwa około 2 dni roboczych wobec czego zainteresowani dostawcy/wykonawcy
nie posiadający konta, proszeni są o uwzględnienie tego czasu w procesie składania ofert.
7. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 oraz cennik stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG),
3) referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu dostaw o podobnym zakresie
(na kwotę min. 60 000 zł) – minimum 2 szt.,
4) podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 4.
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IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - 100 %.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. W celu otrzymania oryginalnych produktów o wymaganej jakości i parametrach Sprzedawca
winien posiadać status oficjalnego partnera firmy Develop lub Konica-Minolta.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
5. W celu uzyskania informacji potrzebnych do złożenia oferty należy kontaktować
się z następującymi pracownikami Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.:
Róża Okońska-Gus tel. 56 696 80 84; e-mail: r.okonska@gpp.grudziadz.pl
Z poważaniem

Załączniki:
1) projekt umowy OPEC GRUDZIĄDZ;
2) formularz oferty;
3) cennik;
4) klauzula informacyjna;
5) Podręcznik Rejestracji Wykonawców.
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