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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. ,,Dostawa wkładów drukujących na potrzeby 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2021 roku”. 

 
 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.  
II. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2021r. do 31.12.2021r. 
III. Oferta powinna zawierać: 
1.Formularz ofertowy – z podpisem i pieczątką osób uprawnionych do składania oświadczeń w 
imieniu Wykonawcy – zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę oferowaną netto i brutto za 
całość zadania, wartość podatku VAT, termin realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe 
Wykonawcy - Załącznik nr 2. 
2. Formularz cenowy – Załącznik nr  3. 
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
4.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio                        
z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału. 
Pozostałe dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
IV. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena. 
 
Ofertę należy przesłać kurierem lub pocztą do dnia 14.12.2020 roku do godz. 9:00 lub złożyć na 
parterze w portierni ochrony w celu oznaczania daty i godziny wpływu, następnie zostanie 
umieszczona w specjalnym do tego celu pojemniku znajdującym się na portierni. Ofertę należy 
złożyć w zaklejonej kopercie w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Plac 
Dąbrowskiego 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dostawa wkładów drukujących na potrzeby 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2021 roku”. nr sprawy: DA.PK.232.76.2020 
 

 
 
 
 

 



 
 
W przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z: 
- Maria Banaszewska, tel. 24 366 54 00 wew.241 – w zakresie proceduralnym i formalnym 
- Paweł Karpiński, tel. 24 366 54 00 wew. 250 – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
 

W załączeniu : 
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr  1 
- formularz ofertowy- załącznik nr 2 
- formularz cenowy – załącznik nr 3 


