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Olsztyn, dnia 21 stycznia 2022 r.  

Adm.2621.4.2022  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty  

w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł, na podstawie 

Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Olsztynie w sprawie wydatkowania środków publicznych oraz trybu postępowania 

przy udzielaniu zamówień publicznych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Olsztynie.  

 

I. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 

kserokopiarek i faksów użytkowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Olsztynie.  

 

II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim 

dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez 

producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, 

zostały zawarte w załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 

ilości ze względu na aktualne potrzeby i posiadane środki finansowe, bez żadnych 

konsekwencji prawnych i finansowych.  

 2. Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów będą dostarczane 

do siedziby Zamawiającego, po uprzednim złożeniu zamówienia, w terminie dwóch 

dni od daty złożenia zamówienia. 

 3. Dostawca musi zapewnić kompletność asortymentu i zobowiązany jest udzielić co 

najmniej 12- miesięcznej gwarancji na dostarczany towar. 



 4. Dostawca gwarantuje, że dostarczone oryginalne materiały eksploatacyjne do 

drukarek, kserokopiarek i faksów będą wysokiej jakości oraz zapewnią 

kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, należyte bezpieczeństwo 

oraz, że posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie - nazwę (typ, symbol), numer 

katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia.  

 5. Nie dopuszcza się możliwości zaoferowania produktów regenerowanych, 

refabrykowanych, poddanych procesowi ponownego napełniania, a także takich  

w których wymienione zostały jakiekolwiek elementy, a także materiały.  

 6. W związku z posiadaniem drukarek objętych okresem gwarancji zakupu, która 

obliguje do stosowania oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający 

wymaga zaoferowania tylko asortymentu zalecanego przez producenta 

(oryginalnego). 

 7. Dostawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów nie spowoduje 

utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 

 8. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub 

niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań 

producenta drukarek, kserokopiarek i faksów, dostawca zobowiązuje się do 

gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem lub 

telefonicznie). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko 

dostawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS ICH SPEŁNIENIA 

- do składanego formularza cenowego należy złożyć aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu 

poświadczonego za zgodność z oryginałem przez oferenta  

- pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy  

- referencje od co najmniej trzech odbiorców potwierdzające, że dostawca należycie 

wykonuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w okresie ostatnich 3 lat.   

Brak dostarczenia referencji powoduje odrzucenie oferty.  

 



IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA OFERTY 

Ofertę cenową należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, biuro podawcze, 

pok. nr 3, bądź za pośrednictwem: poczty elektronicznej:  

zamowienia.publiczne@olsztyn.wsa.gov.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 10:00  

z dopiskiem / tytułem „Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek użytkowanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Olsztynie” na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia do składania ofert.   

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest: Pan Marcin 

Kiszko tel. (89) 522 - 80 - 46. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 

Najniższa cena - waga kryterium 100%.  

Oferta musi zawierać ceny jednostkowe poszczególnych składników dostawy,  

tj. materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.   

O wyborze decydować będzie sumaryczna wartość oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania bez 

podania przyczyny.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę 

do podpisania umowy.  

 

VI. TERMIN REALIZACJI  

Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek będą dostarczane partiami, 

stosownie do potrzeb, od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać  

z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 

Dostawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem,  

w ciągu 2 dni roboczych do siedziby Zamawiającego. 

Dostawca jest zobowiązany do odbioru pustych, zużytych opakowań po materiałach 

eksploatacyjnych i poddanie ich recyklingowi lub utylizacji. Odbiór przez dostawcę 
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pustych opakowań będzie następował sukcesywnie w terminie 2 dni po 

telefonicznym uzgodnieniu.  

 

 

VII. INFORMACJE O PRZETWARANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku  

z postępowaniami dotyczącymi zamówień publicznych i zawierania umów znajdują 

się w załączniku nr 2 (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do 

postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł). 

 

Załączniki:  

Nr 1 - formularz ofertowy  

Nr 2 - klauzula RODO 

Nr 3 - projekt umowy 
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