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Krotoszyn, dnia 31.08.2022 r. 

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" 
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 
tel. 62 - 722-66-32, email: eko7@krotoszyn.pl 
NIP: 621-181-22-06, REGON: 302405944 
GOA.2601.1.2022  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

„Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Związku Międzygminnego  

“EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie” 

 

 

 

I. Podstawa  prawna:  
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku wyłączaniem ze stosowania 

przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem 

ofertowym o cenę dostaw. 

II. Istotne  warunki  zamówienia:  
Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby 

Związku Międzygminnego „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Związku 

Międzygminnego “EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący 

załącznik nr 1 do wypełnienia przez Wykonawcę, pozostałe warunki realizacji 

przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik  

nr 2. 

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.  
 

Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

III. Dokumenty wymagane  od  Wykonawcy:  

1. Przedłożenie wypełnionej i podpisanej oferty Wykonawcy, 

2. Przedłożenie wypełnionego formularza cenowego, stanowiącego załącznik  

nr 1, 

3. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podpisania 

umowy (np. odpisu z KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej). 

IV. Kryterium oceny ofert:   
Cena brutto - 100% 
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V. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę z dopiskiem: „Dostawa materiałów biurowych dla Związku 

Międzygminnego „Eko Siódemka" należy przekazać w formie papierowej na adres: 

ul. Kołłątaja 7, III piętro, biuro 58, 63-700 Krotoszyn. 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty :  
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14.09.2022r. do godz. 15.00 w biurze 58 

Związku Międzygminnego „Eko Siódemka „ w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.  

VII. Osoba  upoważniona  ze  strony  Zamawiającego  do  bezpośredniego  kontaktowania  

się   i udzielania wyjaśnień: 

 Wałaś Daria, pok. nr.58, tel:(62) 722-66-32, wew.26,  

email: daria.walas@eko7.krotoszyn.pl 

 Minta Magdalena, pok.nr.60, tel:(62) 722-66-32 wew.21,  

email: magdalena.minta@eko7.krotoszyn.pl 

VIII. Wybór oferty:   

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę w formie elektronicznej oraz określi termin podpisania urnowy.  

IX. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO (rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

X. W załączeniu :  

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Formularz cenowy - załącznik nr 1, 

3. Projekt umowy — załącznik nr 2. 

 
 

                                                                                   

……………………………… 

                                                                       /Podpis zamawiającego/ 
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