Dostawa materiałów biurowych do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we
Wrocławiu na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem PO WER i RPO WD
2014-2020
(data publikacji 14.07.2017r.)
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów
biurowych do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu na potrzeby realizacji
zadań związanych z wdrażaniem PO WER i RPO WD 2014-2020.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką
Wykonawcy) na adres: bozena.latka@dwup.pl do dnia 28 lipca 2017r.
1. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub zawierające świadczenie
niespełniające minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, a także rezygnacji z
zamówienia bez podania przyczyny.
6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął kryterium: „Cena – 100%”. Najlepszą
ofertą w rozumieniu powyższego kryterium będzie oferta o najniższej cenie.
7. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów
stosowanych w Urzędzie.
8. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o
dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
10. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łątka, Wydział Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel. 71 39-74-300, e-mail: bozena.latka@dwup.pl
Załączniki do pobrania:
Formularz ofertowy
załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
załącznik nr 1A - Zestawienie materiałów biurowych

