
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W Gorzowie Wieikopotskim 

ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 GORZÓW WLKR

Gorzów Wielkopolski, dn. 22 lutego 2023 r.

PrezO/AG.261.2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 PLN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Dąbrowskiego 13 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tonerów i bębnów do drukarek użytkowanych 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 
66-400 Gorzów Wielkopolski.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tonerów i bębnów do drukarek użytkowanych 
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim wg asortymentu 
wykazanego w specyfikacji jak niżej:

Szacunkowe 
ilościowe zużycie 

roczne

Cena
netto

Cena
brutto

Lp. ASORTYMENT szt.

1 OKI BTIOdn 
toner 01279001

11
OKI B731dn 
toner 45439002

42 1

OKI B432
toner 45807111,12000 stron

183 1
OKI 144 1Bęben do OKI B431/B432

1HP 53X HP Q7553X 
toner do HP P20155 1

HP 59X CF259X
toner do HP LaserJet 404dn

106 1

OKI 43979202 77 1toner czarny, B430. 7000 stron
OKI 43979002 28 1bęben czarny, B430
TN-3170 toner czarny, zwiększona 
pojemność, oryginalny Brother

19 1

DR-3100 bęben światłoczuły / drum, 
oryginalny Brother

110 1
OKI 44917602 2911 1Toner czarny, B431dn, 12000 stron
OKI C610 112 1Toner 44315305Y



1OKI C610 
Toner 44315306M 
OKI C610 
Toner 44315307C

113
1114

1OKI C610 
Toner44315308K

115

1OKI C610 
Bęben BK20K

116

1OKI C610 117 Bęben CY 20K
1OKI C610 118 Bęben MA 20K
1OKI C610 

Bęben YE 20K 119

11OKI C650 BK toner20
1OKI C650 C toner 121
1OKI C650 M toner 122
1123 OKI C650 Y toner
1OKI C650 C bęben 124
1125 OKI C650 IVI bęben
126 OKI C650 Y bęben 1
1OKI C650 BK bęben 127

RAZEM X

2. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia
asortyment, w zależności od bieżących potrzeb ilościowychna wybrany 

i asortymentowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy materiałów eksploatacyjnych 

równoważnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia na zwiększenie ilościowe lub 

inny rodzajowo asortyment w zależności od potrzeb w tym zakresie.

II.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od dnia podpiania umowy do 31.12.2023 ir.

III. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria : 

cena - waga kryterium 100%.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 marca 2023 roku elektronicznie na adres: 

styrcula@gorzow.wsa.gov.pl lub pocztą tradycyjną, liczy się data dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego.

2. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku 
polskim wg zał. nr 1.

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć :
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -

mailto:styrcula@gorzow.wsa.gov.pl


oryginał lub kopia dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
Oferenta.
- pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia prosimy 
kontaktować się z Informatykiem Sądu - Jackiem Tomczakiem, te!, kontaktowy: 095- 
7330777 .

IV. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawcę na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego {Dz.U. z 2022 poz. 835):

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
art. 1 środki stosowane w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 środki stosowane w celu 
przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w 
dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 środki stosowane w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3; 
Wykluczenie następuje na okres trwania w/w okoliczności.

w

4. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

V.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
(zamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy P.z.p.)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej : RODO ) informujemy.
że:

1. Administratorem Pana/-j danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski, tel. 095 7330 700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w 
siedzibie Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej ido@qorzow.wsa.qov.Dl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest niezbędność do wykonania 
umowy { art. 6 ust.1 lit. b RODO).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogą być przekazane:
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• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom 
zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną,

• instytucjom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami, nie krócej niż przez 5
lat.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/n prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art.15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art.16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art.18 RODO, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przysługuje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a w przypadku 
wyboru Pani/Pana oferty - do zawarcia umowy i jej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy 
stronami.

Woiewba:k;e9C Ss u \4rni1is:,'3cy)'ego
\ \ w Gor/ łwi /'lyn-

Tia usz


