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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zakup i dostawa tonerówi tuszy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcuz siedzibą w Kruszynie zaprasza
do złożenia oferty cenowej na materiały biurowe, tonery i tusz dla Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa towaru wraz z wniesieniem do
wskazanego pomieszczenia w GOKiS, od stycznia 2022 do końca grudnia 2022 roku.

2. Dostarczenie towaru po stronie Wykonawcyw terminie do 3 dni roboczych od złożenia
zamówienia.

3. Termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

4. Termin składania ofert —18.01.2022 r. do godziny 13:00

Miejsce składania ofert — osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną :

Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Kruszyn,
ul. Kasztanowa 1 b, 59-700 Bolesławiec.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwęi adres
dostawcyoraz tytuł: Propozycja cenowana:

Zakup i dostawa_tonerówi tuszy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego,
odwołania postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

DYREKTOR-

Gminnego Ośrodm i poru
Osoba do kontaktu: lny,Jadwiga Nawrocka

Janusz CteślaTel. 75/ 732-14-77

NIP: 612-13-86-214

REGON: 001021978

Tel./fax (75) 732 14 77 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu

Email: gokis.boleslawiec()wp.pl Oddział w Bolesławcu

www.gokis.boleslawiec.org Nr: 44 8392 0004 2600 2046 2000 0010



Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

eee see eee eee eee. „dnia................eesseoeeveee

FORMULARZ OFERTY
Zakup i dostawa tonerów i tuszy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcuz/s w Kruszynie,
Kruszyn, ul. Kasztanowanr 1B, 59-700 Bolesławiec.

II. DANE WYKONAWCY:
Pełna zarejestrowana nazwa: ...........e-evseesosososewaesesesowoweseeeesewow owe se ee eee ee eee eee ee rowe e wee ke eskate kaka na

Zarejestrowany adres: .............---rvvessoseseesesessssesseseeoeses esse eee we eee b eee ehe eee eee e Eeee aa PaaEeee aaa ewa ne

Telefon:......................eesexseseeeseeseeeeoeneene E-mail..........................eeeeeeeeesoeesseereeewe

III: s zśśżtrnro senezananewwwo cwe OSWE REGON....................e.ereereenoeeseeseesownowne

Całość zamówienia dotyczy wyłącznie pojedynczych sztuk (załącznik nr 2) i jest kwotą

orientacyjną, celem rozstrzygnięcia zapytania o cenę.

netto ............oceoeeeecee , Słownie:...................eseereeroeroeronee eee eee eee e eee eee eee se ee Eeee eee eee wane

brutto .............eeceeeeeeee , Słownie: .....................ereereesoeroeeene eee eee eee e eee e eee ee ee ee eee zeza
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa towaru wraz z wniesieniem do wskazanego

pomieszczenia w GOKiS, od stycznia 2022 do końca grudnia 2022 roku.

2. Dostarczenie towaru po stronie Wykonawcywterminie do 3 dni roboczych od złożenia
zamówienia.

3. Termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

pieczęć i podpis - Pełnomocny
przedstawiciel Wykonawcy

Miejscowość i data .................eesereeeveorereseeneeessoseseesee
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WYKAZ TONERÓWI TUSZY

. Tusz HP kaseta czarna 410A — CF 410A ORYGINAŁ

. Tusz HP kaseta turkusowa 410A — CF 411A ORYGINAŁ

. Tusz HP kaseta żółta 410A — CF 412A ORYGINAŁ

. Tusz HP kaseta purpurowa 410A — CF 413A ORYGINAŁ

. Tusz HP 932 ORYGINAŁ

. Tusz HP 933 ORYGINAŁ

. Tusz Brother DCP T500W BT6000BK czarny ORYGINAŁ

. Tusz Brother DCP T500W BT5000M czerwony ORYGINAŁ

Tusz Brother DCP T500W BT5000Yżółty ORYGINAŁ

. Tusz Brother DCP T500W BT500CC niebieski ORYGINAŁ

„Toner HPCE 285A ORYGINAŁ

. Toner KYOCERA TK-1140 ORYGINAŁ

. Toner KYOCERA TK-1170 ORYGINAŁ

. Toner SHARP AR-020T czarny ORYGINAŁ

. Toner KYOCERA TK-6115 ORYGINAŁ

. Toner do plotera nr 82 czarny TK-6115 ORYGINAŁ

. Toner do plotera nr 82 kolor ORYGINAŁ

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

Ceny netto



ss, Wprowadzenie.

Wykonawca ubiegającsię O udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich

obowiązków formalno-prawnych związanych. z udziałem. w.postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.

obowiązki: wynikające:z;RODO?, w szczególności. obowiązek informacyjny. przewidziany w art. 13 RODO

WzglęcanŁeosób
5
Tyczy:see dane osobowedotyczą od których: dane te wykonawca bezpośrednio

macyjny ) art13 RODO. nie; będzie miał zastosowania, gdyi,' łyspon e
e

już tymi informacjami: (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadło ykonawcabędziemusiał połnić obowiązek informacyjny wynikający ź art 14 RODO względem

osób ifizycznych, który 'dane'przekazujezamawiającemuiktórych dane: pośrednio pozyskał, chyba że ma

zastosowanie có najmniejijedno Ż włączeń, oGRYCH mowa wart. 14 ust. 5 RODO.

Wcelu zapewnienia, :Że.wykonawca wypełnił Ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych
interesów osoby: trzeciej, której dane zostały przekazane: W:związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,
zaleca się” zobowiązanie wykonawcy. do złożenia w: „postępowaniu o:udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenia o. WYyPEłEIERKA przez nieg: obowiązkówTATA przewidzianych w art. 13 lub art. 14

RODO.

Zamieszczone poniżej.zapisy
y

stanowiąpprzykładowy:wzór oświadczenia wymaganego od. wykonawcy
W zakresie wypełnienia. przez niego obowiązkówetenOSYwart. 13lub art. 14 RODO.a KO:

1 ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekt 95/46V(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
i / VE .



Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO')
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

L rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


