
tojewódzki fnspektorat teterónarii w ddańsku 
UMJVRU ddańskI ulK ka ptoku RM 

telK MRU PMOPORO; caxK MRU PMOPVSO 
eJmailW wiw@gdanskKwiwKgovKpl 

 

ldŁlpwbkfb l wAjÓtfbkfr 

oodzaj zamówienia J dostawó 
aata ogłoszenia –  ORJMOJOMNNrK   
kr sprawóW tft O4-O4M-MO/OMNN 
kumer ogłoszenia w Biuletónie wamówień mublicznóch  nr 3M43M-OMNN z dn. O5.MO.OMNNr. 
pprostowanie ogłoszenia w BwmW nr PS4RUJOMNN z dnK M4KMPKOMNNrK 
Trób udzielenia zamówieniaW przetarg nieograniczonó. 
oodzaj zamawiającegoW Administracja rządowa terenowa 
 
pbhCgA fW wAjAtfAgĄCv 
 
kazwa wamawiającegoW tojewódzki fnspektorat teterónarii w ddańsku 
kazwisko osobó wóznaczonej do 
kontaktu 
munkt kontaktowóW tojewódzki 
fnspektorat 
teterónarii w ddańsku 
 
lsoba do kontaktówW 
a) w sprawach proceduralnóch 
-   aominika lsmólska 
b) w sprawach merótorócznóch 
-    jariusz wawadzki 

 
 
 
 
Tel.W +48 E58) 3MO 3O 5O 
 
 
 
Tel.  +48 E58) 3MO 3O-5O    fax. +48 E58) 3MO 3V SO 
 
Tel.  +48 E58) 3MO 3O-5O    fax. +48 E58) 3MO 3V SO 

AdresW  ul. ka stoku 5MI 8M-V58 ddańsk 

tojewództwo pomorskie 
jiejscowość ddańsk 
Adres internetowó EroiF www.gdansk.wiw.gov.pl 
 

pbhCgA ffW mowbajflT wAjÓtfbkfA 

 
kazwa nadana zamówieniuW pukcesówne dostawó materiałów eksploatacójnóch przeznaczonóch do sprzętu 
biurowego dla tojewódzkiego fnspektoratu teterónarii w ddańsku. 
lkreślenie przedmiotu zamówieniaW dostawa tuszó i tonerów do drukarek i kserokopiarek. 
kie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniającóch 
tspólnó płownik wamówień ECmsFW 3M.NO.5N.MM-OI 3M.NO.5N.NM-5I 3M.NO.5N.OM-8. 
kie dopuszcza się złożenie ofertó częściowej 
kie dopuszcza się złożenie ofertó wariantowej 
Czas trwania zamówieniaW wakończenieW 3N.NO.OMNN. 
 
pbhCgA fffW fkclojACgb l CeAoAhTbowb moAtkvjI cfkAkpltvj f TbCekfCwkvj 
 
kie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wókonania zamówienia 
 
tAorkhf rawfAŁr t mlpTĘmltAkfr loAw pmlpÓB alhlkvtAkfA lCbkv fCe pmbŁkfAkfA  
tiedza i doświadczenie J minimum O dostawó materiałów eksploatacójnóch Etonerów/tuszó itp.) o wartości 
min. NM MMM zł brutto dla każdej z dostaw 
 

mailto:wiw@gdansk.wiw.gov.pl


OŚtfAaCwbkfA f alhrjbkTvI gAhfb jAgĄ alpTAoCwvĆ tvhlkAtCv t Cbir mlTtfboawbkfA 
pmbŁkfAkfA tAorkhÓt rawfAŁr t mlpTĘmltAkfr loAw kfbmlaibdAkfA tvhirCwbkfr kA 
mlapTAtfb AoTK O4 rpTK N rpTAtv 
· wókaz wókonanóchI a w przópadku świadczeń okresowóch lub ciągłóch również wókonówanóchI 
dostaw lub usług w zakresie niezbędnóm do wókazania spełniania warunku wiedzó i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upłówem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniuI a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszó - w tóm okresieI z podaniem ich 
wartościI przedmiotuI dat wókonania i odbiorcówI oraz załączeniem dokumentu potwierdzającegoI że te 
dostawó lub usługi zostałó wókonane lub są wókonówane należócie  
· oświadczenie o braku podstaw do wókluczenia  
· aktualnó odpis z właściwego rejestruI jeżeli odrębne przepisó wómagają wpisu do rejestruI w celu 
wókazania braku podstaw do wókluczenia w oparciu o art. O4 ust. N pkt O ustawóI wóstawionó nie wcześniej niż 
S miesięcó przed upłówem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofertI a w stosunku do osób fizócznóch oświadczenie w zakresie art. O4 ust. N pkt O 
ustawó  

· wókonawca powołującó się przó wókazówaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innóch podmiotówI które będą brałó udział w realizacji części zamówieniaI przedkłada także 
dokumentó dotóczące tego podmiotu w zakresie wómaganóm dla wókonawcóI określonóm w pkt fff.4.O.  

 
tvjAdAkb alhrjbkTv mlTtfboawAgĄCbI Żb lcboltAkb alpTAtv lamltfAaAgĄ 
lhobŚilkvj tvjAdAkflj 
· w przópadku zaoferowania tonerów równoważnóch należó załączóć testó potwierdzające wódajność 

oferowanóch materiałów wókonane zgodnie z normą np. pTjCI fpl/fbC NVT5OI fpl/fbC O4TNNI 
fpl/fbC NVTV8  

· oświadczenie wókonawcó zapewniające jakość oferowanóch materiałów eksploatacójnóch oraz 
określające uprawnienia wamawiającego w przópadku nie poprawnego funkcjonowanie sprzętu 
spowodowanego użóciem zaoferowanóch materiałów eksploatacójnóch 
 

kie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tólko dla wókonawcówI u któróch ponad 5M 
% pracowników stanowią osobó niepełnosprawne 

pbhCgA fsW molCbaroA 

hróteria ocenó ofertW najniższa cena. 
kie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
fstotne zmianó postanowień zawartej umowó w stosunku do treści ofertóI na podstawie której dokonano 
wóboru wókonawcóW  
· termin realizacji poszczególnóch zamówieńI w przópadku wóstąpienia okoliczności zwanóch „piłą 

tóższą” 
· przedmiot zamówieniaI w przópadku wócofania z produkcji zaoferowanego materiału eksploatacójnego 

dopuszcza się możliwość zamianó zaoferowanej pozócji na innó materiał eksploatacójnó kompatóbilnó z 
urządzeniemI przó zachowaniu poziomu cen zgodnego z ofertą przetargową. 

Adres stronó internetowejI na której jest dostępna specófikacja istotnóch warunków zamówieniaW 
wiw.gdansk.gov.pl 
ppecófikację istotnóch warunków zamówienia można uzóskać pod adresemW tojewódzki fnspektorat 
teterónarii 8M-V58 ddańskI ul. ka ptoku 5M. 
Termin składania ofertW NM.M3.OMNN godzina NMWMMI  
jiejsce składania ofertW siedziba wamawiającego - sekretariat fs p. pok. 4NM. 
Termin związania ofertąW 3M dni Eod ostatecznego terminu składania ofert). 
Termin otwarcia ofertW NM.M3.OMNN godzina NMWNM 

 


