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Opole, 06.04.2021r. 

Rozeznanie rynku- powtórzenie 

 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Plac Wolności 6, 45-018 Opole. 

 

II. Finansowanie zamówienia 

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków własnych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego.  

 

IV. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych 

do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykaz artykułów biurowych określony jest w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Rozeznania rynku. 

3. Wartości liczbowe podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym  

są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty oraz porównania 

złożonych ofert. Ilości poszczególnych artykułów należy traktować jako ilości 

orientacyjne, przybliżone, które nie są wiążące, bowiem ich dostawa zależna 

będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

4. Dostawa  towaru  będącego  przedmiotem  zamówienia realizowana  będzie  

partiami,  których wielkość i  zakres  rzeczowy  będą  każdorazowo  określane  

przez Zamawiającego w zamówieniu składanym telefonicznie, drogą 

elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem portalu internetowego.  

5. Dostawa  towaru  następować  będzie w  terminie do 3 dni roboczych od chwili 

złożenia zamówienia.  

6. Dostawy do siedziby Zamawiającego odbywać się będą w dni robocze w godzinach 

od 7.30 do 15.30. 

7. Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego własnym 

transportem lub transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym 

całkowitą odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu uchybienia ustaleniom 

zawartym w umowie ponosi Wykonawca. 

 



 

2 
 

V. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Planowany termin podpisania umowy: 19.04.2021. 

 

VI. Warunki płatności objęte zakresem oferty 

1. Podstawą płatności będzie wystawiona po wykonaniu czynności faktura VAT, 

płatna przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia, na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze.  

 

VII. Pozostałe informacje: 

1. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

9 kwietnia 2021r. na adres e-mail: zamowienia@ao.opole.pl. 

2. Formularze, które wpłyną po wymaganym terminie i godzinie nie będą brane pod uwagę w 

rozeznaniu rynku. 

3. O wynikach rozeznania rynku Zamawiający zawiadomi oferentów drogą e-mailową. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert 

cenowych, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się 

od zawarcia umowy w przedmiotowym zakresie.  

 

VIII. Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

 Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny. 

 

 
  
  

Piotr Dancewicz 
/~/ 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska 
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