WOA.261.07.2020–tonery 2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
oraz
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa do OKE w Krakowie materiałów eksploatacyjnych
do drukarek w 2020 r. (w tym: tonery, tusze, bębny).
I. Zamawiający
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Strona WWW. www.oke.krakow.pl
E-mail : oke@oke.krakow.pl
godziny urzędowania: 8-15
tel./fax: (12) 68-32-101,102 / (12) 68-32-100,
informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Wykonawców
posiadających doświadczenie w realizacji zamówień tożsamych przedmiotowo do złożenia
ofert w formie i na warunkach opisanych w niniejszej SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy nie
uzyska środków na jego finansowanie oraz prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
lub jego zakończenia bez wyboru najkorzystniejszej oferty - bez konieczności podania
uzasadnienia.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
prowadzone jest w formie zaproszenia do złożenia oferty do wybranych wykonawców lub/i po
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu na stronie internetowej OKE w Krakowie.
W postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.
U. nr 16, poz. 93 ze. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby OKE w Krakowie
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek w zakresie opisanym w załączniku nr 1
do SIWZ – Formularzu ofertowym realizowana partiami w miarę wystąpienia potrzeb
Zamawiającego w 2020 r. oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z siedziby OKE
w Krakowie.
Cenę netto przedmiotów zamówienia należy ustalić z uwzględnieniem wszystkich
spodziewanych kosztów ponoszonych dla realizacji zamówienia, w tym kosztów dostawy
i odbioru zużytych materiałów do i z siedziby Zamawiającego.
2. Wymagania jakościowe
Każdy z materiałów eksploatacyjnych będący przedmiotem dostawy powinien być:
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a) oryginalny, fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji,
wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub
normami równoważnymi,
b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,
c) złożony z nowych części składowych, jak np. bęben światłoczuły, listwa podająca,
listwa zbierająca, wałek magnetyczny,
oraz:
d) posiadać gwarancję producenta.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

stosowania

zamienników materiałów

4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Nazwa: Toner do drukarek laserowych/faksów Kod: 30125110-5,
Nazwa: Wkłady barwiące
Kod: 30125120-8,
Nazwa: Toner do fotokopiarek
Kod: 30125100-2,
Nazwa: Bębny do maszyn biurowych
Kod: 30124300-7.
IV. Sposób realizacji zamówienia
1. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby odpowiedzialne za kontakty robocze pomiędzy
stronami (przekazywanie bieżącego zapotrzebowania, zgłaszanie reklamacji itp., telefonicznie
lub elektronicznie).
2. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, zamówioną partię materiałów na własny
koszt i ryzyko, w godzinach pracy instytucji.
3. Reklamacje stwierdzonych wad w ilości i jakości dostarczonych towarów załatwiane będą przez
Wykonawcę niezwłocznie i polegać będą uzupełnieniu jego ilości w miejscu dostawy lub
wymianie towaru zgodnie z umową.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości dostarczonych materiałów po ich
zainstalowaniu w drukarkach, niezależnie od wcześniejszej daty ich dostawy.
5. W przypadku złej jakości dostarczonych materiałów, po zgłoszeniu przez Zamawiającego ich
niewłaściwej jakości, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokonuje wymiany
reklamowanych materiałów przed upływem deklarowanego dla dostawy terminu realizacji
zamówienia, określonego przez siebie w ofercie (Formularzu ofertowym).
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wymiany reklamowanych materiałów na
produkty wolne od wad w terminie do 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności, Zamawiającemu
przysługuje obniżenie należności za kolejne dostawy o wartość reklamowanych materiałów, lub
zwrot należności o wartość odpowiadającą ich cenie.
7. Wynagrodzenie za zrealizowane dostawy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, na
podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia do
Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. W przypadku konieczności kupna przez Zamawiającego materiałów nieujętych w formularzu
ofertowym, podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika Wykonawcy dostarczonego
w formie pisemnej Zamawiającemu.
10. Przedmiot umowy obejmuje również bezpłatny odbiór zużytych w toku eksploatacji
i dostarczonych przez Wykonawcę tuszy i tonerów. Odbiór zużytych materiałów
eksploatacyjnych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez
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Zamawiającego. Po przekazaniu zużytych materiałów przez Zamawiającego odpowiedzialność za
ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca po dokonaniu odbioru od Zamawiającego partii zużytych materiałów wystawi
i dostarczy na własny koszt Zamawiającemu kartę przekazania odpadu określającą ilość i rodzaj
przekazanych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. W zakresie odbioru i utylizacji odpadów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w tym obszarze przepisów prawa.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu w tym postępowaniu
zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu dostaw określonych w załączniku nr 1
do SIWZ, jak również innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek do osiągnięcia ich
łącznej wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.
VI. Oferty wariantowe i częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi być realizowane sukcesywnie w terminach deklarowanych przez Wykonawcę
w złożonym Formularzu ofertowym wg załącznika nr 1, nie dłuższych jednak niż 10 dni
roboczych od złożenia każdego zapotrzebowania na materiały.
VIII. Opis postępowania i warunki udzieleni a zamówienia
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy
złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w niniejszym Zaproszeniu i spełniają poniższe
wymagania:
1.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
podstawie przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Weryfikacja nastąpi na podstawie złożonego na Formularzu ofertowym oświadczenia
Wykonawcy wg załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Postępowanie nie podlega wymogom określonym w Pzp i prowadzone będzie w trybie,
w którym oferty cenowe na wykonanie zamówienia składają Wykonawcy w odpowiedzi na
indywidualne zaproszenie do złożenia oferty lub publicznie ogłoszenie niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu, będzie przesłanie do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12:00
wypełnionego Formularza ofertowego wg załącznika nr 1 drogą elektroniczną (w pliku pdf.) na
adres stanislaw.mistal@oke.krakow.pl .
UWAGA: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający wymagał będzie
dostarczenia oryginału podpisanego Formularza ofertowego od Wykonawcy, który złoży
najkorzystniejszą ofertę drogą elektroniczną.
Zamawiający dopuszcza również inne sposoby składania oferty niż sugerowana droga
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elektroniczna, pod warunkiem, że możliwa będzie jej ocena w siedzibie Zmawiającego
w określonym wyżej terminie i czasie.
4. Przesłanie wypełnionego Formularza ofertowego drogą elektroniczną stanowi równocześnie
deklarację zgody Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty, na podpisanie umowy wg
załącznika nr 2 do SIWZ i realizację zamówienia na zasadach określonych w SIWZ.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie liczby punktów otrzymanych
w kryterium najniższej ceny. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zostanie zlecona realizacja zamówienia.
6. Zamawiający, po otrzymaniu ofert cenowych, zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji
złożonych oświadczeń Wykonawcy w zakresie spełnienia wymaganych warunków udziału
w postępowaniu, a Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w sprawie.
7. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyborze
najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną.
IX. Kryteria oceny oferty
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie ustalenia najkorzystniejszej ceny wg
kryterium najniższej ceny.
ILOŚĆ PUNKTÓW – P

NAZWA KRYTERIUM

Wartościowana
w najmniejszym stopniu

A. Punktowe kryterium ceny
- najniższa cena

WAGA
KRYTERIUM

1,00

P min = W min /W x 100
gdzie we wzorach na ilość punktów w danym kryterium :
W- oznacza wartość dla kryterium z badanej oferty
W min- oznacza najmniejszą z wartości danego kryterium w porównywanych ofertach
W max – oznacza największą z wartości danego kryterium w porównywanych ofertach

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z maksymalną oceną punktową wg opisanych
kryteriów.
Oferta spełniająca najlepiej określone wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów.
3. Wynik
3.1. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę
punktową.
3.2. W przypadku złożenia ofert o takiej samej najwyższej liczbie punktów – takiej samej cenie,
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje krótszy czas dostawy. W przypadku tych
samych wartości ceny i terminu dostawy w ofertach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
je złożyli do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Cena
dodatkowej oferty nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonych pierwotnie ofertach.
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3.3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3.4. W każdym przypadku wyłonienia Wykonawcy możliwe jest prowadzenie z tym Wykonawcą
dodatkowych negocjacji zmierzających do obniżenia ceny, lub skrócenia terminu realizacji
dostaw.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
opisu przedmiotu zamówienia i uzyskać wyjaśnienie nie później niż na dwa dni przed upływem
terminu składania ofert. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane
pocztą elektroniczną na adres e-mail jak niżej.
2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 Stanisław Miśtal - w sprawie prowadzonego postępowania i opisu przedmiotu
zamówienia; tel. kom. 606-898-600, adres e-mail: stanislaw.mistal@oke.krakow.pl
3. Oryginał oferty, którym jest podpisany Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 należy
dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do realizacji
zamówienia.
XI. Ogłoszenia wyników postępowania
Wynik postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej: www.oke.krakow.pl , ponadto
uczestnicy postępowania, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku pocztą
elektroniczną.
XII. Informacja o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranych umów
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie zgodnie z jej projektem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian
edytorskich w umowie w stosunku do projektu.
2. Z tytułu wykonywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
w wysokości ceny oferty – w przypadku wykonania całości szacowanego w Formularzu
ofertowym zamówienia. W innym przypadku, zapłata zostanie dokonana za rzeczywistą
dostawę wg rodzajów i liczby materiałów, w cenach z oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby materiałów do dostawy
w stosunku do opisanych w SIWZ, co nie może być podstawą do żadnych roszczeń
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie dotyczącym:
a) terminu dostaw, liczby dostarczanych materiałów,
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b) sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
c) wynagrodzenia należnego za kolejne partie dostaw w przypadku zmian kosztów
realizacji zamówienia, co groziłoby jednej ze stron rażącą stratą poprzez zastosowanie
w umowie klauzul waloryzacyjnych wynagrodzenia,
- pod warunkiem dokonywania stosownych uzgodnień między stronami.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy również, gdy zmiany
dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności materiałów zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,
b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
XIII. Obowiązek informacyjny uwzględniający regulacje zawarte w art.13 rozporządzenia
RODO

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
Administratorem pozyskanych w toku prowadzonego postępowania danych osobowych Wykonawcy jest Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, adres: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP 677-210-86-05, Regon
351621397, telefon: 12 68 32 101, email: oke@oke.krakow.pl;
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez OKE można kontaktować się z inspektorem
ochrony danych Zamawiającego pod adresem e-mail: iod@oke.krakow.pl
Pozyskane dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sygn. WOA.261.07.2020–tonery 2020;
Odbiorcami pozyskanych danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
Pozyskane dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przechowywania i archiwizowania dokumentacji
przez Państwowe jednostki budżetowe;
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest związany z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
pośrednio z ustawy Pzp;
W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i dane osobowe nie będą profilowane;
Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pozyskanych w toku postępowania danych
osobowych ale skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą
postanowień umowy i nie może naruszać integralności ew. protokołu z postępowania i jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo to nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
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9.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Kraków, 2020.03.24
Zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
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