Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r w
sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo
zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków
własnych.

Załącznik nr - 1
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy
Ulica
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faksu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

sprawa nr ZDW.RDW.2.12.362-5/WZ/2018
Do: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Toruń

FORMULARZ OFERTY
1. Nazwa przedmiotu zamówienia
2. Dostawa (zakup) tuszów i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących w
posiadaniu ZDW w Bydgoszczy, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 na
2018 rok.
3. Nazwa Wykonawcy:
....................................... .........................................................................................................
NIP .............................................. REGON …………………………
Tel. ………………….
Fax ……………………………..
4. Po zapoznaniu się z przedmiarem dostaw oraz treścią umowy oferujemy wykonanie
zamówienia za cenę :
Netto ......................................................
podatek Vat ............................................
cena brutto .............................................
Słownie brutto ........................................................................................................................
5. Deklarujemy ponadto:
a). Termin wykonania zamówienia do 15-12-2018
b). Okres gwarancji ..............24 miesięcy.............................
c). Warunki płatności .............21 dni ...........................
d). ....................................
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia .

.............................................
podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2
Kosztorys Ofertowy
Dostawa (zakup) tuszów i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących w
posiadaniu ZDW w Bydgoszczy, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 na
2018 rok.
L.P.

1.

2.

Nazwa
Urządzenie
wielofunkcyjne
SHARP AR-5618N
BROTHER
MFCJ2330 DW

Technika
Druku

Ilość

Uwagi

Cena
Cena
jednostkowa Jednostkowa
(w zł netto) (w zł brutto)

Oryginalny
toner

2 szt.
zamiennik

--------------

Oryginalny
Tusz czarny

1 szt.
zamiennik

3.

4.

5.

HP Color Laserjet
CP1215

HP Color Laserjet
CP1215

BROTHER
MFCJ2330 DW

Wartość
brutto

Toner
czarny

Toner kolor

2 szt.

oryginalny
zamiennik

2 szt.
czerwony

oryginalny

2 szt.
niebieski

oryginalny

2 szt.
Ŝółty

oryginalny

1 szt.
czerwony

Oryginalny

1 szt.
niebieski
Tusz Kolor

---------------

----------------

zamiennik

----------------

zamiennik

------------

zamiennik

------------

zamiennik

------------

Oryginalny
zamiennik

1 szt.
Ŝółty

--------------

Oryginalny
zamiennik

-------------

Oryginalny
6.

HP DJ K7100

Tusz czarny

4 szt.
zamiennik

7
.

HP DJ K7100

8

HP DJ 6940

9

HP DJ 6940

Tusz kolor

Tusz czarny

Tusz kolor

4 szt.

4 szt.

4 szt.

--------------

Oryginalny
zamiennik
Oryginalny

------------

zamiennik

------------

Oryginalny
zamiennik

Wartość netto oryginałów:
Podatek VAT 23%
Wartość brutto oryginałów:

-----------

-----------------------------------

---------------------------------

Słownie brutto złotych oryginałów: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………..,dnia …………10.2018r.
Podpis: ……………………………………….
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tonerów/tuszy w ilości uzaleŜnionej od
posiadanych środków finansowych, od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r. za cenę
przedstawioną w formularzu ofertowym.
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Załącznik nr 3
Umowa dostawy - wzór
Zawarta w dniu …….... pomiędzy
Województwem Kujawsko- Pomorskim
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 956-19-69-536
w imieniu którego działa:
Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działają:
1. Mirosław Kielnik
– Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
2. Przy kontrasygnacie:
- Justyny Herzberg – Głównego Księgowego
a
………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy, siedziba, adres),
NIP: .......................... REGON: ......................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu, którego działa/działają:
1. ………………..– ………………………..
2………………….– ……………………..
na podstawie (odpisu z KRS, ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa lub
innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania) – stanowiącego
załącznik do niniejszej umowy,
Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym
postępowaniu w trybie zapytania ofertowego poniŜej kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
§1
7. Przedmiotem umowy jest:
Dostawa (zakup) tuszów i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących w
posiadaniu ZDW w Bydgoszczy, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 na
2018 rok.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV30 12 51 10 – 5
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
– ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (nr ZDW.RDW.2.12.362-5/WZ/2018)
- oferta złoŜona w dniu …… 2018r.
§2
1. Przedmiot umowy dostaw realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 15.12.2018r.
2. Dostawy realizowane będą do siedziby Zamawiającego tj. Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do
15.00 w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty złoŜenia zamówienia.
3. Koszty transportu obciąŜają Wykonawcę.

§3
1. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, partiami według
zapotrzebowania Zamawiającego przesłanego faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie
przez upowaŜnionego pracownika RDW.
2. Do dostawy dołączone będą niezbędne dokumenty charakteryzujące wyrób i określające
parametry techniczne i eksploatacyjne, a takŜe warunki gwarancji zgodne ze złoŜoną ofertą.
3. Wyroby dostarczone będą w opakowaniu producenta.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy wynagrodzenie za kwotę:
………... zł netto + ……. VAT …% = …………. zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………….) brutto.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura z dokumentami ilościowego i jakościowego odbioru
przedmiotu umowy, podpisanymi przez obie strony.
§5
Wynagrodzenie określone w § 4 niniejszej umowy płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie 21dni od dnia realizacji dostawy i dostarczenia faktury.
§6
1. Wykonawca udziela 24 m- cy miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy.
2. Ewentualne wady i usterki w działaniu Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie nie
dłuŜszym niŜ 3 dni od dnia zawiadomienia.
§7
W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.
Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kary umownej z naleŜnego wynagrodzenia.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności zachowania formy
pisemnej.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi w Bydgoszczy.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze
stron.
Zamawiający

Wykonawca

