OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH ZESTAWÓW DRUKARKA - KOPERTOWNICA
TAURON Dystrybucja Pomiary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tarnowie
Adres: 33 -100 Tarnów ul. Kryształowa 1/3
tel. +48 14 626 61 08, fax +48 14 631 13 07
NIP: 873 16 27 781, Regon: 850457661, KRS 0000044483 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy,
kapitał zakładowy w wysokości 1.747.000,00 złotych
zwana dalej „Sprzedającym”
ogłasza przetarg w formie pisemnej
§1
OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem sprzedaży są dwa niezależne używane zestawy, w skład których wchodzą: drukarka
i kopertownica (zwane dalej: Urządzeniami). Szczegóły dotyczące sprzedawanych urządzeń, w tym
informacje o cenie wywoławczej określono w poniższej tabeli. Zaoferowana cena za urządzenia nie
powinna być niższa niż cena wywoławcza.
Na Kupującego, którego oferta zostanie wskazana jako najkorzystniejsza zostanie wystawiona faktura.
Zapłata za fakturę będzie uprawniała Kupującego do odbioru własnym kosztem i staraniem urządzeń z
miejsc ich przechowywania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.
Nr
Zestaw
u

1

2

Typ
Asortymentu

Producent

Model

Rok
Zakupu

Stan
Urządzenia

Drukarka

HewlettPackard

LaserJet 600

2015

Sprawna

Składarko-zaklejarka
(kopertownica)

Neopost

AS350

2015

Sprawna

Drukarka

HewlettPackard

LaserJet 600

2015

Sprawna

Składarko-zaklejarka
(kopertownica)

Neopost

AS350

2015

Sprawna

Cena
wywoławcza
brutto
PLN*

Miejsce
Przechowywania
(w przypadku
oględzin)

Osoba
odpowiedzial
na/ do
kontaktu

33-100 Tarnów
ul. Kryształowa 1/3

Katarzyna
Skowron tel.
516 110 424
Bogdan
Bogdański
tel. 516 114
940

5 977,80 zł

5977,80 zł

Poniżej przedstawiono fotografie sprzedawanych urządzeń

2. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach danego zestawu. W przypadku
zamiaru nabycia dwóch urządzeń (Zestaw 1 i Zestaw 2) Kupujący powinien złożyć osobno Oferty na
Zestaw 1 i Zestaw 2. Każda z ofert złożonych przez Kupującego będzie podlegała odrębnej ocenie,
z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert opisanych w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach danego zestawu.
4. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Sprzedający celem zapóźnia się ze stanem faktycznym urządzeń umożliwia ich oględziny w miejscu
przechowywania urządzeń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami odpowiedzialnymi do
kontaktu o których mowa w Tabeli.
§2
OPIS PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta musi zawierać:
1)

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru w załączniku nr 1 do Ogłoszenia).

2)

Wypełnione i podpisane oświadczenie (wg wzoru w załączniku nr 2 do Ogłoszenia).

3)

Pełnomocnictwo do podpisania (złożenia) Oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Oferenta).

2. Przygotowanie oferty
1) Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu i
zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Oferentowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego w razie błędnego skalkulowania ceny.
2) Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Ogłoszenia.
3) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane urządzenie.
4) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Oferty należy składać w terminie do dnia 01.07.2020 godzina 10:00 w formie „elektronicznej”
poprzez przesłanie zablokowanego przed dostępem pakietu wymaganych dokumentów na adres
e-mail: Damian.Skarzynski@tauron-dystrybucja.pl, a następnie po terminie składania ofert hasła
umożliwiającego odczytanie oferty, na ten sam adres email.
6) Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy.
7) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie załączniki do oferty powinny być
podpisane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być parafowane przez
Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
9) Sprzedający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne,
za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
§3
ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Odrzucenie ofert
1) Oferta zostanie odrzucona gdy:
a)

jest niezgodna z Ogłoszeniem,

b)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,

c)

zawiera błędy w obliczeniu ceny,

d)

Oferent w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej
omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z ogłoszeniem,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

e) Oferent wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego
Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów nie utrudni uczciwej konkurencji,
f)

Oferent złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,

2)

Oferta może zostać odrzucona, gdy oferent, znajduje się w sporze ze Spółką Grupy TAURON. Przez spór
rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.

2. Unieważnienie Postępowania
1)

Sprzedający może unieważnić postępowanie w każdym czasie.

2)

O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Sprzedający zawiadamia równocześnie
wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.
§4
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
2. Wymaga się aby
(do jednego grosza).

cena

podana

była

z

dokładnością

do

dwóch

miejsc

po

przecinku

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu Sprzedaży
4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.
§5
KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich
wagami:
Kryterium Cena - 100%
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:
𝑨=

𝑪(𝒙)
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑪max

A

– ilość punktów za cenę danej Oferty (tj. oferty dla wybranego Zestawu),

C (x)

– cena badanej Oferty,

C max

– najwyższa cena wśród cen wszystkich badanych nieodrzuconych Ofert,

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty zawierające jednakową cenę, to Oferenci, którzy złożyli te oferty
zostaną wezwani do złożenia ponownej oferty. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen niższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
3. W toku badania i oceny ofert Sprzedający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert .
4. Sprzedający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
§6
WADIUM
Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
§8
ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA
1. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie Ogłoszenia. Sprzedający udzieli wyjaśnień
Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.
2. Sprzedający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści Ogłoszenia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.

3. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:
Bogdan Bogdański, e-mail: bogdan.bogdanski@tauron-dystrybucja.pl Tel: (+48) 516 114 940
w godz. od 8:00 - 12:00
§9
TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Sprzedający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
§ 10
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania złożoną ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Sprzedający może zwrócić się do Oferentów
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający wzywa Oferentów, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów
(w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Ogłoszeniu albo złożyli dokumenty lub
oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza
ofertowego.
2. Sprzedający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty
Oferenta nie skutkowałoby wyborem oferty.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania
i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Oferentom biorącym udział
w Postępowaniu.
5. Wybrany Oferent jest zobowiązany do zakupu urządzeń . W przypadku, jeżeli okaże się, że Oferent, którego
oferta została wybrana, uchyla się od zakupu, Sprzedający wybierze tę z pośród pozostałych ofert, która
kolejno uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
6. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Oferentom nie przysługują roszczenia
o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
7. W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających
w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny,
zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane w m.in. w art. 106 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Sporządził:

Zatwierdził:
17.06.2020

17.06.2020

X

X

Podpisany przez: Zybura Michał

Podpisany przez: Dudek-Obrok Agnieszka

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Wzór formularza ofertowego
____________________
Miejscowość, data

________________________
Imię i nazwisko (nazwa firmy)

TAURON Dystrybucja
Pomiary Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów

________________________
Miejsce zamieszkania (adres siedziby firmy)

________________________
NIP:

________________________
REGON:

________________________
Telefon kontaktowy:

________________________
E-mail:

OFERTA
Numer zestawu: _______________
za cenę: _________________ zł brutto
(słownie: ______________________________________________________złotych brutto).

__________________________________
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

1. Składając ofertę Oświadczam, że:
a) zapoznałem się ze stanem faktycznym urządzeń, na które składam Ofertę i przyjmuję je bez
zastrzeżeń,
b) zapoznałem się z treścią Ogłoszenia wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Sprzedającego w
trakcie Postępowania i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
c) oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi
załączniki do Ogłoszenia,
d) złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,
e) zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList i będę
przestrzegał jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia,
f)

zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która
dostępna jest pod adresem: https://pomiary.tauron-dystrybucja.pl/rodo

2. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu i w przypadku wygrania
Postępowania zobowiązuję się do zakupu urządzeń.

3. Oświadczam, że jestem  nie jestem podatnikiem podatku VAT.
4. Upoważniam Sprzedającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań
mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień
finansowych i technicznych.

5. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia
stosownej informacji uznanej przez Sprzedającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji
zawartych w ofercie.

6. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Oferenta
1) ...........................e-mail...................tel. ......................
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e - m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. ..
(podpis i pieczęć Oferenta)

