
 

 

 

 

 

           BEZPIECZNA PRZYSTAŃ  
 

Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI pn. „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli 

państw trzecich” dofinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Wrocław, dnia 5 listopada 2020 r. 

 

Z A P R O S Z E N I E  

do złożenia oferty cenowej 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, zaprasza 

 

do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: usługa polegająca na wykonaniu wraz z dostawą 

teczek do archiwizacji wiązanych białych bezkwasowych o gramaturach 300 i 350 g., w ramach 

realizowanego Projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI pn. „Wsparcie działań Wojewody 

Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” dofinansowanego z Programu 

Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w łącznej liczbie 50 tys. sztuk. 

 

Treść zapytania ofertowego:  

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, 

polegająca na wykonaniu: 

 30 tysięcy teczek do archiwizacji wiązanych białych bezkwasowych o gramaturze 

350 g z logo FAMI i dopiskiem „Bezpieczna przystań” o wymiarach (wysokość x 

szerokość x szerokość grzbietu): 31,5-32 cm; 24-25 cm; 3,5 cm; 

 20 tysięcy teczek do archiwizacji wiązanych białych bezkwasowych Carta Rocca  

o gramaturze 300 g z logo FAMI i dopiskiem „ Bezpieczna przystań” o wymiarach 

(wysokość x szerokość x szerokość grzbietu): 32 cm; 25 cm; 3,5 cm;  

 Produkt musi spełniać wszystkie wymogi określone przepisami w zakresie teczek 

przeznaczonych do archiwizacji.  

 Przed realizacją całego zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

próbkę teczek w celu jej akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji, Wykonawca zrealizuje 

całe zamówienie 

2) dodatkowe wymagania techniczne: 

 Tasiemka: bawełniana o szerokości jednego cm; 

 Klejenie klejem bezkwasowym; 

3) W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca w ciągu pięciu dni roboczych od 

podpisania umowy, przekaże na swój koszt – próbkę teczek Zamawiającemu, celem 

uzyskania akceptacji produktu. Akceptacja zostanie przekazana niezwłocznie drogą 

mailową.  

4) Termin realizacji całego zamówienia – 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Płatność nastąpi jednorazowo – po zakończeniu realizacji całego zamówienia.  

5) W ramach przedstawionej oferty Wykonawca uwzględni i przedstawi wszystkie koszty 

produkcji, łącznie z kosztami transportu.   

 

1. Osoba do kontaktu: Agnieszka Alama-Woszczyńska, tel. 71/ 340 62 59, adres e-mail: 

a.woszczynska@duw.pl.  

2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zaproszenia. W ofercie należy podać łączną cenę brutto teczek oraz informacje  

o poszczególnych kosztach za dwa rodzaje teczek. Cena brutto oferty musi zawierać w sobie 

podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
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           BEZPIECZNA PRZYSTAŃ  
 

Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI pn. „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli 

państw trzecich” dofinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

3. Termin i sposób składania ofert: 16 listopada 2020 r. do godz. 10:00. 

Ofertę proszę przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: 

a.woszczynska@duw.pl   
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Ocena i wybór oferty: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie łącznej ceny brutto 

–100 % 
 

5. W zapytaniu ofertowym nie zastosowano klauzul społecznych ze względu na specyfikę 

branży oraz przedmiot i charakter zamówienia.  

 

6. Wynagrodzenie: Po zaakceptowaniu materiału przez Zamawiającego i podpisaniu 

protokołu odbioru przez Strony, Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres:  

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław, 

NIP 896-10-03-245, REGON 000514377.  

Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

7. Informacje dodatkowe:  

1.) Zamawiający odrzuci ofertę: 

 złożoną po terminie, 

 złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 

 niezgodną z treścią zapytania ofertowego, 

 zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi, 

 jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia, 

2.) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  

3.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

oferty, bez konieczności uzasadnienia.  

 

 

Agnieszka Alama-Woszczyńska  

 

Kierownik Oddziału Zamówień 

Publicznych i Mienia Urzędu 

                                                      
(podpis osoby prowadzącej procedurę,  
działającej w imieniu zamawiającego) 

 

Wrocław, dnia 05.11.2020 r. 

 

 

Załącznik: 

- formularz oferty 
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