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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP ORAZ DOSTARCZENIE KSERO KOPIARKI W 
RAMACH PROJEKTU „BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLE KSOWEJ 

GALERII USŁUG WSPIERAJ ĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE”; RPOP.01.01.01-16-
008/11-00 z dn. 04.06.2012 r. 

 
Informacja o 
Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych  
z siedzibą w Opolu 
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765 
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10 
www.fundacja.opole.pl 
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie 
odpowiedzi na pytania oferenta: frssek@fundacja.opole.pl 

Przedmiot 
zamówienia 

Zakup oraz dostarczenie kserokopiarki w ramach projektu „Budowa Centrum 
Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty 
gospodarcze”.   

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zakup oraz dostarczenie 
fabrycznie nowej kserokopiarki do budynku biurowo-usługowego „Centrum 
Biznesu”, przy ul.Wrocławskiej 133 w Opolu. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Parametry minimalne: format A3, druk w kolorze, kopiarka, drukarka i 
skaner, min. 25 stron/min, auto dupleks, podajnik dwustronny. 

Termin realizacji 
zamówienia 

7 dni od momentu otrzymania zlecenia. 

Kryteria oceny 
oferty 

Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena – 100% 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem 
zaoferowanej kwoty wynagrodzenia. 

Termin składania 
ofert 

Termin końcowy składania ofert:  do 28.07.2015 r ., godz. 15.00 
Dopuszcza się dowolne formy złożenia oferty: osobiście, przesyłka pocztowa, 
kurierska, pocztą elektroniczną. 
 

Oferty prosimy składać na adres: 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
Z dopiskiem: „Nabór ofert – zakup oraz dostarczenie kserokopiarki w 
ramach projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług 
wspierającej podmioty gospodarcze” 
 

lub w formie elektronicznej: 
frssek@fundacja.opole.pl   
 

UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po terminie 
podlegają odrzuceniu. 

Sposób 
przygotowania oferty 

- Oferta musi być wypełniona zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
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- Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny w 
języku polskim; 
Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów,  
w przypadkach tego wymagających będzie miał prawo żądać od Oferentów 
wyjaśnień/uzupełnień dotyczących złożonych dokumentów  
i treści oferty. 

Forma płatności Przelew na podstawie Faktury VAT. Termin oraz szczegóły zamówienia 
określać będą odrębne ustalenia po wyborze Oferenta. Między 
Zamawiającym a Wykonawcą zawarte zostanie Zlecenie określające 
szczegóły realizacji zamówienia. 

Informacje 
dodatkowe 

Negocjacje z Oferentami: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego 
oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia, 
w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji; 
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej oferty w przypadku, gdy 
Oferent, którego oferta została wybrana, odmówi wykonania zlecenia; 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub 
odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu 
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
Odrzucenie Oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia  
o zamówieniu; 
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału 
w postępowaniu; 
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Ogłoszeniu, jako 
termin końcowy składania Ofert. 
- Zamawiający może odrzucić oferty zawierające rażąco wysokie oraz rażąco 
niskie ceny. 
Pozostałe: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogłoszenia przed 
terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie 
postępowania bez podania przyczyny;  
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie jako 
najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty. 

Opole, 21.07.2015 r. 


