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Zapytanie ofertowe na  dostawę papieru do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy  

 

Zaproszenie do składania ofert 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę papieru do 

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy ” zapraszamy 

Państwa firmę do złożenia oferty. 

 

UWAGA: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w  załączniku nr 1. Niezbędne dokumenty 

można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy pod adresem 

www.bip.nidzica.up.gov.pl  lub w budynku Urzędu przy ul. Traugutta 23 w pokoju nr 10. 

 

Informujemy jednocześnie, że: 

 

1.    Żądany termin realizacji zamówienia : do 30.06.2014 roku. 

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). 

3. Oferent musi dostarczyć : wypełniony formularz ofertowy, zaakceptowany projekt umowy, 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

4. Dopuszcza się następujące formy kontaktu z Zamawiającym: 

- forma pisemna 

5. Zamawiający wyznacza Panią Dorotę Dolińską jako osobę uprawnioną do porozumiewania 

się z Oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia (pokój Nr 10  tel. 89 6250 151 

(poniedziałek – piątek w godzinach 8
00

 do 15
00

). 

6. Ofertę należy składać do  26 maja 2014 roku osobiście lub pocztą tradycyjną na adres : 

 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica; 

pokój nr 28 (sekretariat) z dopiskiem „Dostawa papieru do drukarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy” 

7. Rozliczenia za dostawę będą prowadzone w walucie polskiej. 

 
UWAGA: Zamówienie prowadzone na podstawie zarządzenia Nr 14/2007 Dyrektora PUP w Nidzicy z dnia 

06.07.2007 r. w sprawie  zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro, do 

których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907  

z późn. zm.). 

 

Załączniki:                                                                                                                      

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1)                              
2) Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)      

3) Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

 

http://www.bip.nidzica.up.gov.pl/

