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1. ZAMAWIAJĄCY 
Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim 
ul. Topolowa 5 

72-400 Kamień Pomorski 

tel. (91) 38-20-285 fax (91) 38-20-285 wew.21 

e-mail: sekretariat© pupkamienpomorski.pl 
www.kamienpomorski.praca.gov.pl 

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu 
Pomorskim. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, zgodnie z ilością wskazaną w załączniku nr 2 
(kalkulacja). Dostawa zamówionych artykułów realizowana będzie w formie dostaw częściowych dokonywanych 

sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego, w terminie trzech dni roboczych od dnia 
przyjęcia zamówienia w ramach kwoty umownej. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zmian w ilościach 
i rodzajach zamówionych materiałów biurowych wymienionych w załączniku nr 2. Wykonawca dostarczy przedmiot 
zamówienia własnym transportem lub na własny koszt łącznie z wniesieniem do siedziby urzędu. 

Ill. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji dostawy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. (wzór umowy- załącznik nr 3) 
Miejsce świadczenia dostawy: Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ul. Topolowa 5, 
72-400 Kamień Pomorski 

Iv. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana przez wykonawcę 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej 
na adres: sekretariat© pupkamienpomorski.pl, faksem na nr (91) 38-20-285 wew.21, 
pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na _ adres: Powiatowy Urząd Pracy 
w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski, do dnia 20.01.2021r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

R 

VI. OCENA OFERT * 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- Cena 100% 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie elektronicznej. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Lucyna Rząsa pod numerem telefonu 509360 993 oraz adresem e-mail: 
sekretariat©pupkamienpomorski.pl 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Brak. 

z należy wybrać kryteria oceny ofert (cena, termin, doświadczenie, jakość) 
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