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N;;;ii;a'ł*vń.u oferĘ w postępowaniu na zakup i dostawę arĘkulów

biurowyc h orazarĘkułów eksploatacyjnych dta powiatowego zakładu

AkĘwności Zawodowej
w Łęcznej

ZńącznikNr 2 do ZarządzeniaNr 3i2014
z dnia 16 kwietnia ż014 r,

Dyrektora P owi atowe go Za\<ładu Aktywno ś c i Z awo do wej

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej ponizej 30,000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) I1ość i asofiyment zakupu i dostawy art. biurowych oraz art, eksploatacyjnych wg cpv:

21000000_3, oJ 30000000-0 do 302173340-8, podana w zńącznlku formularza

ofeńowego jest-przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego

zapotrzebowania'pzuz. szacunkowa więlkość dostaw określona zostńa w formularzu

ofertowym będącym integralną częścią umowy: możę ona zostać w trakcie rea|izacjt

dostawzmienianawwysokoścido40%owzakresięasortymentu
2) Dostawa artyt<ułow uęarie odbywać się sukcesywnie według potrzeb zamauliającego

zgłoszonych pisemnie faksem na 2 dni wcze3niej przed Wymaganą dostawą, która

oóby*arsi ębędzie w miarę potrzeb Zarnawtającego,

3) Dowóz ,u^u_ioinych art5,kułów do siedziby żarnawiającego odbędzie się na koszt

Wykonawcy.
4) zamav,liający odmowi przyjęcia,dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości,

5) Zamawiają.y pr".*iarr3e udzieleni ę zamówięń uźupełniających, stanowiących nie więcej

niż żooń wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszęIzerLiu dostawy

zgodnie z ani, 67 ust.1 pkt, 5 ustawy Pzp,

6) ZamawiĄący iopuśr"ru mozliwolć przedstawienia w ofercie asortymentu

równowazn.go 1iń"g o niż podany ,,z llizwy" przęz ZamawlĄącego w formularzu

ofertowym) pod war-unkiem, iż oierowany asofiyment będzie o takich samych lub

lepszych purńrru"h technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych,

7 żupłitu ri ruyń-.i Jortu*ę art,biuiowych oraz art. eksploatacyjnych będzie dokonana

bezgotówkowo przelewem baŃowym na rachunek.wykónawcy w terminie 21 dni od

dnii doręczenia faktury VAT wystawion ej Zamawiającemu,

ż. wskazanie środków przewidzianych na rea|\zację zadania w planie finansowym

powiatowe gi zuldudu łkty*nóś"i Zawodowej w Łęcznej w danym roku

budzetowym ( dziń, rozdziŃ):
środki , dńialności gospodarczej,Dzia1:852,Rozdz.:85ż95 §42i0 numer zadania

3,8


