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,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa Inwestujqca w Obszary Wiejskie"

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Ryki dnia 31.01.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr l/2017
Dostawa zasobnik6w z tonerem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialanra,,Lepsza
PrzyszloSd Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach

1.

DaneZamawiajqcego
Stowarryszenie Lokalna Grupa Dzialania
,,Lepsza Prryszlo5d Ziemi Ryckiej"
z/s w Rykach
ul. Wycz6lkowskiego 10 A
08-500 Ryki
REGON: 0604361 79, NIP: 506008 I 364
TEL. 8l 865 20 95; 81 865 74 84 FAX: 81 865 20 95

2. Tryb udzielania zam6wienia
i szacunkowej n ieprzekrac zajqcej
r6wnowartoSci 30.000 euro w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzialania,,Lepsza
PrzyszloSl Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach zatwierdzony uchwat4 Nr I 712014 z dnia 12
czerwaa2014 r.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytaniaw rozumieniu ustawy zdnia29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2015 r., poz.
Regu lam i n zam6wie6

pu

bl i cznych o wartoSc

2164).

3.

Przedmiot zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa zasobnik6w z tonerem:

o

Brother MFC-9840:

-CYANTN*130C-l

szt.

- MAGENTA TN -130M - I szt.
-YELLOW TN- l30Y - | szt.
- BLACK TN-130BK

o

-

I

szt.

OKIC822
- OKI C822- Black - w ilo5ci I szt.
- OKI C822- Cyan - w ilo6ci 1 szt.
- OKI C822- Yellow- w ilo6ci I szt.
- OKI C822- Magnat- w iloSci I szt.

.

Canon I-Sensys MF 229dw

- w ilo6ci 5 szt.

Zasobniki maja by6 oryginalne.
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,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich:
Europa Inwestujqca w Obszary Wiejskie,,
Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

4.

Termin wykonania zam6wienia
Zamowienienale2y wykonai idostarczyi do siedziby
Zamawiajqcego do dnia09.02.2017

r.

Spos6b przekazania oSwiadczeri i dokument6w:
Informacje drog4 pocztowq nale2y ptzysyla| na adres:
Stowa rzyszen ie Lokarn a G ru pa Dziarania,,Lepsza p
rzyszlosd ziemiRyckiej,,
z/s w Rykach, ul. Wycz6lkowskiego l0 A,0g_500

o

Rvki

a
a

6.

Informacje faksem nale2y przeslac na numer 8l 86
52 095
Informacje e-mai lem nale2y przeslac na adres: I gdr),ki@gmai

l.com

Osoby uprawnione do porozumiewania sig z Wykonawcami:
Anna W4sowska - prezes Zarzqdu tel. 606 g35 659
Katanyna Szkutnik - pracownik biura tel. gl g65 20
95

1

Opis sposobu przygotowania oferty
oferta powinna by| zlolonana formularzu ofertowym,
stanowiqc ym zalqcznik nr I do
zaplrania ofertowego.
b. Powinna zawiera| formurarz cenowy - zarqczniknr2 do zapytaniaofertowego.
c. Oferta powinna byi podpisana przez upowaznionq osobg.
d' wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniemoferty.

a'

8.

Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert
' oftrtQ nale2y zroLy| ristownie, e-mairem: rsdryki@gmair.com, faksem: gl
865209s lub w siedzibie zamawiai4cego, tj. Stowarzyszenie
Lokarna Grupa
Dzialania,,Lepsza p rzy szloilc Zi emi Ryckiej,, z/s w
Rykach, ul.
wycz6lkowskiego r 0 A, do dnia 02.02.2017 r. godzina
r

9'

4.00

opis kryteri6w, kt6rymizamawiaj4cy bgdzie sig kierowa
I prrywyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteri6w orazsposoby
oceny ofert

Przy wyborze ofert zamawiaiqcy bgdzie sig kierowainastgpuiqcym
kryterium:
Cena oferfy - waga l00o/o
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