
 

 

 

 Załącznik nr  1  

do zaproszenia do składania ofert  

 

Opis przedmiotu zaproszenia do składania ofert  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie na rzecz zespołu projektu LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL. 

1. Zestawienie asortymentowo-ilościowe stanowi Załącznik nr 1a do niniejszego Opisu przedmiotu 

zaproszenia do składania ofert. 

2. Dostawa materiałów biurowych jednorazowa. 

3. Termin dostawy: 14 dni licząc od momentu podpisania umowy. 

4. Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowych materiałów wymienionych w Formularzu 

kalkulacji cenowej. Za nowe materiały eksploatacyjne Zamawiający uznaje materiały, do 

wyprodukowania których wykorzystane zostały produkty w 100% nowe, materiały 

nieprefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzeń, materiały nieregenerowane,  

w nowych opakowaniach kartonowych, nienoszące śladów otwierania, wolne od wad 

technicznych, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. 

5. Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy napis 

„lub inne o równoważnych parametrach”. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, 

które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą 

minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany przez użycie przykładowego znaku 

towarowego. 

6. W przypadku braku u Wykonawcy zamawianego towaru, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć jego odpowiednik o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy. Cena 

zamiennika nie może być wyższa niż towaru wskazanego w wykazie asortymentowo-cenowym 

stanowiącym załącznik do umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w ofercie wszystkie koszty związane z zakupem, 

dostawą oraz wniesieniem zamówionego towaru we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

8. Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości, tj. I gatunku, bez wad fizycznych i 

jakościowych, z terminem przydatności określonym na co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy 

do Zamawiającego. 

9. W przypadku ujawnienia przy odbiorze wad jakościowych lub braków ilościowych w towarze, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany na własny koszt wadliwego towaru na 

wolny od wad lub dostawy brakującego towaru nie późnij niż w terminie 7 dni, licząc od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 



 

10. W przypadku zastosowania okresowych obniżek cen towarów oferowanych przez Wykonawcę, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu towarów po cenach niższych niż ceny umowne. Ceny 

jednostkowe netto zaproponowane w ofercie są niezmienne do momentu dostawy. 

 

 

 

Załącznik: 

1. Zestawienie asortymentowo-ilościowe 


