
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych 

Numer ogłoszenia: 263348 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 126559 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów 

biurowych. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 

dostawa materiałów biurowych, obejmująca pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1a do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia /formularza ofertowego /wzoru umowy. 2. 

Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał zamówione materiały biurowe do wskazanych 

przez Zamawiającego pomieszczeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w 

Katowicach, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą nie dłuższym niż 8 dni roboczych licząc 

od daty złożenia zlecenia, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty oprócz tej 

wkalkulowanej w cenę towaru. 3. Ilość materiałów biurowych wskazana w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja 

przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego zakresu) zostanie 

zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% (dla 

danego zakresu) wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie 

wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie 

zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń z tego tytułu. 4. W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentów 

materiałów biurowych przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, 

Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w ramach poszczególnych asortymentów określonych 

w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu 

maksymalnej kwoty brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie. Dokonana przez 

Zamawiającego zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę. 5. 



Materiały biurowe będą zamawiane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty mailowej lub za pomocą faksu. 6. Wykonawca odpowiada za 

prawidłowe rozlokowanie towaru zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego w dniu 

dostawy informacją. 7. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia 

przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca. 8. W przypadku stwierdzenia 

braków w dostarczonym towarze lub dostarczenia towaru wadliwego bądź niezgodnego z 

zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na wolny od 

wad i zgodny z zamówieniem na własny koszt w ciągu 1 dnia roboczego od terminu dostawy. 

9. Szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.92.30-1, 30.19.95.00-5, 

22.85.21.00-8, 22.81.63.00-6, 22.81.50.00-6, 30.14.12.00-1, 30.19.70.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 LUKA Sp. z o.o., Ul. Siemianowicka 7d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30934,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 25088,00  

 Oferta z najniższą ceną: 25088,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50039,51  

 Waluta: PLN . 

 


