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 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, artykułów elektroinstalacyjnych 

oraz artykułów spożywczych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

wymienionych w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.  

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły biurowe, 

artykuły elektroinstalacyjne oraz artykuły spożywcze na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego oraz przenieść na 

Zamawiającego własność tych materiałów i wydać je Zamawiającemu.  

3. Artykuły biurowe, artykuły elektroinstalacyjne oraz artykuły spożywcze będą dostarczane 

partiami. Zakres ilościowy każdej z partii będzie wynikać z jednostronnego zlecenia osoby 

odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.  

4. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły biurowe, artykuły elektroinstalacyjne oraz artykuły 

spożywcze swoim transportem w ciągu 3 Dni roboczych od daty złożenia zlecenia przez 

Zamawiającego. 

5. Wszystkie artykuły biurowe oraz artykuły elektroinstalacyjne powinny być nowe, pochodzące 

z bieżącej produkcji, kompletne, zdatne do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 

dostawy, z tym że na Artykuły, o których mowa w poz. 21, 75, 76, 126, 127, 128, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 

udzieli 24-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe . 

6. Okres przydatności do spożycia artykułów spożywczych, które Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie może być krótszy niż 3 miesiące od terminu 

dostarczenia ich Zamawiającemu. 

7. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Formularz cenowy artykułów 

biurowych, artykułów elektroinstalacyjnych i spożywczych w kolumnie 5 „Ilość” są wielkościami 

orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze Umowę nie przysługuje roszczenie o realizację 

dostawy w wielkościach podanych w tabeli. 

8. Szczegółowy zakres, warunki wykonania i odbioru dostawy określa wzór umowy.  
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9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 

faktur lub rachunków, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

lub rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze lub rachunku. 

10. Artykuły biurowe, artykuły elektroinstalacyjne i artykuły spożywcze dostarczone przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Umowy będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeśli ich 

jakość będzie odpowiadała co najmniej jakości wskazanej przez Zamawiającego w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Załącznik:  

1. Formularz cenowy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


