Grudziądz, dnia 28 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy obuwia i rękawic roboczych
i ochronnych oraz sprzętu ochrony osobistej dla podmiotów Grupy OPEC
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy dla spółek Grupy OPEC (siedziba
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7):
1) obuwia roboczego i ochronnego;
2) sprzętu ochrony osobistej;
3) rękawic roboczych i ochronnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty stanowiący wykaz
asortymentowo-ilościowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 2 – projekt
umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był fabrycznie nowy, nie noszący znamion
użytkowania, wolny od wad materiałowych i projektowych oraz pełnowartościowy w
pierwszym gatunku. Opakowania artykułów winny być nienaruszone, posiadające
zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w
szczególności znak towarowy produktu lub markę artykułu.
5. Zamawiający wymaga dostaw w zależności od potrzeb zamawiającego, do jego siedziby
na koszt wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania szczegółowego
zapotrzebowania
za
pośrednictwem
Platformy
Zakupowej
GPP
(https://platformazakupowa.pl/ lub poczty e-mail.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawców do zaprezentowania
wybranych wzorów produktów objętych ofertą w celu weryfikacji ich zgodności z
istotnymi cechami produktów. Nie uzyskanie akceptacji przedstawionych produktów jest
równoznaczne z odrzuceniem oferty.
9. W celu uzyskania informacji dotyczących wymogów technicznych oraz jakości
produktów będących przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z Panią Anną
Wesołowską, tel.: 56 45 06 141; e-mail: a.wesolowska@opec.pl
II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP
znajdującej się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny.
4. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) Ofertę cenową (netto) w postaci wypełnionego załącznika nr 1,
2) Referencje potwierdzające, iż w 2020 roku Wykonawca zrealizował dla jednego
odbiorcy, dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia na łączną kwotę
minimum 20 000 zł.
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III. TERMIN ZŁOZENIA OFERT: 7 lipca 2021 roku do godz. 12 00.
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny, które wynosi 100%.
2. Wykonawca będzie związany złożona ofertą przez okres 30 dni.
3. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny
Załączniki:
1) formularz oferty;
2) projekt umowy.
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