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Komunikat nr 34
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 9 grudnia 2015 roku
w sprawie: realizacji zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) informuję,
iż najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:
ProOffice.net Wiesław Stoczkiewicz z siedzibą w Krakowie (30-417) przy ul. Łagiewnickiej
33a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 944-114-57-32, Regon: 351376288
tel./fax: 12 269 25 21, 12 398 22 50
e-mail: biuro@prooffice.net.pl
Z powyższym Wykonawcą w dniu 28 października 2015 r. została zawarta umowa nr
CRZP/UJ/328/2015 na okres 24 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia,
tj. od dnia 14 grudnia 2015 r. W przypadku wyczerpania się kwoty umowy przed upływem
24 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, umowa wygasa.
Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zapewnia dostawę zamawianego papieru do drukarek i kserokopiarek
(niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) w ciągu 2 dni roboczych,
licząc od dnia złożenia zamówienia, do wskazanej jednostki UJ na terenie Krakowa.
2. Zamówienia na dostawę papieru objętego postępowaniem przetargowym (katalog
papierów do drukarek i kserokopiarek wraz z ich cenami został zawarty w załączniku
do niniejszego komunikatu) będą przyjmowane całodobowo, od poniedziałku do
piątku, wyłącznie za pomocą uruchomionej w systemie SAP funkcjonalności
w postaci profilu pozwalającego na tworzenie zapotrzebowań w referencji do
kontraktu (nr SAP 7100000014). Utworzony profil Zamawiającego obejmować
będzie wyłącznie katalog papierów do drukarek i kserokopiarek objętych
postępowaniem przetargowym. Zamawianie asortymentu spoza oferty przetargowej
Wykonawcy, a zatem spoza powyższego katalogu papierów, nie będzie możliwe.
Formularz zamówienia zostanie wygenerowany w systemie SAP i przesłany
automatycznie Wykonawcy oraz osobie składającej zamówienie.
3. Wypełniony formularz zamówienia wraz z automatycznie narzucanymi w systemie
cenami brutto papierów obowiązującymi Wykonawcę stanowić będzie fakturę
„pro forma”, na podstawie której zostanie wystawiona Zamawiającemu faktura
ostateczna (końcowa).

4. Dostawa przedmiotu zamówienia każdorazowo jest bezpłatna (niezależnie od
wartości poszczególnego zamówienia), to jest odbywa się na koszt Wykonawcy,
i będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania
zgłaszanego przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamawianego papieru do drukarek
i kserokopiarek pod adres wskazany w zamówieniu.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad, przy czym
w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się
do jego nieodpłatnej wymiany na wolny od wad w terminie 1 dnia od daty
zgłoszenia.
7. Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu umowy w ramach
niniejszej umowy, licząc od dnia zrealizowania danego zamówienia (sukcesywnej
dostawy) stanowiącego część przedmiotu niniejszej umowy.
8. Za zwłokę w dostarczaniu papieru do drukarek i kserokopiarek, a także niezgodne lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, zostały
przewidziane kary umowne.
9. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego przedkładania kierownikowi Sekcji
Zakupów zestawienia (raportu) z udzielonego zamówienia ze wskazaniem rodzaju,
ilości oraz wartości dostaw, jakie zrealizował, przy czym Wykonawca będzie
dostarczał przedmiotowe zestawienie według stanu na ostatni dzień mijającego
miesiąca, nie później niż do 5. dnia każdego następnego miesiąca. Na dwa miesiące
przed spodziewanym wyczerpaniem się kwoty wynagrodzenia określonej w umowie
Wykonawca zawiadomi pisemnie Sekcję Zakupów oraz Dział Zamówień
Publicznych o tym fakcie oraz wskaże wysokość kwoty, jaka została do wyczerpania
się kwoty umowy.
10. Zawarta w ofercie Wykonawcy kalkulacja cenowa stanowi wiążący obie strony
umowy cennik (załącznik do komunikatu), obowiązujący przez czas trwania umowy.
Wykonawca zapewnia, iż podane w ofercie ceny jednostkowe brutto poszczególnych
rodzajów papierów do drukarek i kserokopiarek nie ulegną zmianie przez okres
trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.
11. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment w czasie trwania umowy nie ulegnie
zmianie. Niedopuszczalna jest zmiana asortymentu na tańszy, o gorszej jakości niż
zaoferowany, bądź też oferowanie asortymentu o gorszej jakości po ustalonej cenie
przetargowej. Za papier gorszej jakości rozumie się produkt nie spełniający wymagań
technicznych określonych przez Zamawiającego w treści załącznika do niniejszego
komunikatu. Osoby dokonujące zamówień powinny dokonać weryfikacji
dostarczonego papieru pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem,
a w przypadku uchybień Wykonawcy w tym zakresie, powinny odmówić
jego przyjęcia. Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane pisemnie do
kierownika Sekcji Zakupów Pana mgr. inż. Grzegorza Furmanka, e-mail:
grzegorz.furmanek@uj.edu.pl, tel.: 519 307 889.
12. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu poszczególnego zamówienia (tj.
po dostawie papieru do siedziby jednostki Zamawiającego) i złożeniu prawidłowo
wystawionej faktury za należycie zrealizowane poszczególne zamówienie
(sukcesywną dostawę).
13. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
14. Faktury winny być wystawiane na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. Gołębia
24, 31-007 Kraków, i winny być opatrzone numerem danego zamówienia oraz
dopiskiem dla jakiej jednostki je zrealizowano. Zamawiający zastrzega, że na jego
żądanie Wykonawca przedłoży wydruk formularza zamówienia stanowiący podstawę
faktury końcowej.

15. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest
Pan Piotr Sabatowicz tel./fax: 12 269 25 21.
W związku z powyższym informuję, iż zamówienia na papier do drukarek
i kserokopiarek objęty postępowaniem przetargowym winny być składane przez jednostki
organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego u wskazanego Wykonawcy.
Zamówienia składane u innego Wykonawcy niż wybrany w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, nie będą rozliczane.
Jednocześnie informuję, iż zawarta umowa nie przewiduje możliwości dostarczania
innego asortymentu niż podany w załączniku do niniejszego komunikatu, zawierającym
katalog papierów do drukarek i kserokopiarek z podanymi cenami jednostkowymi netto
i brutto.
Przy składaniu zamówień można również korzystać z pomocy Sekcji Zakupów w Dziale
Zaopatrzenia pisząc na adres zaopatrzenie@uj.edu.pl i podając w treści zapotrzebowania:
numer pozycji z komunikatu, asortyment, ilość, numer ośrodka kosztów (MPK, PSP) oraz
adres dostawy. Kontakt telefoniczny z Sekcją Zakupów: 12 663 27 10 lub 12 663 27 11.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

Do wiadomości:
 wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Załącznik
do komunikatu nr 34 Kanclerza UJ z 9 grudnia 2015 r.
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Lp.

Artykuły zamawiane (papier do drukarek i kserokopiarek)

Producent/nazwa

Jednostka

Cena
jedn.
netto (zł)

Cena jedn.
brutto (zł)

1.

Papier komputerowy 240mmx12”x1 pojedynczy, 60g/m2, z odrywaną perforacją

Emerson/Emerson

Karton (a 2000
skł.)

19,92

24,50

2.

Papier komputerowy 240mmx12”x2 z kopią białą, z odrywaną perforacją, bez nadruku
oryginał-kopia

Emerson/Emerson

Karton (a 900
skł.)

27,09

33,32

3.

Papier komputerowy 240mmx12”x2 z kolorową kopią, z odrywaną perforacją, bez
nadruku oryginał-kopia

Emerson/Emerson

Karton (a 900
skł.)

26,76

32,91

4.

Papier komputerowy 240mmx12”x2 z kolorową kopią, z odrywaną perforacją,
z nadrukiem oryginał-kopia

Emerson/Emerson

Karton (a 900
skł.)

27,10

33,33

Papier przeznaczony do wydruków kolorowych, czarno-białych i kopiowania A4,
gramatura 80, białość CIE 166
Papier przeznaczony do wydruków kolorowych, czarno-białych i kopiowania A3,
gramatura 80, białość CIE 166
Papier przeznaczony do wydruków kolorowych, czarno-białych i kopiowania A4,
gramatura 80, białość CIE 161

IP/Idest Prestiż

Ryza (a 500 ark.)

9,02

11,09

IP/rey text & graphic

Ryza (a 500 ark.)

19,17

23,58

IP/ Idest Standard

Ryza (a 500 ark.)

8,57

10,54

8.

Papier przeznaczony do wydruków kolorowych, czarno-białych i kopiowania A3,
gramatura 80, białość CIE 161

IP/rey office
document

Ryza (a 500 ark.)

18,22

22,41

9.

Papier przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek A4, gramatura 80,
białość CIE 146

IP/Polcopy

Ryza (a 500 ark.)

7,73

9,51

10.

Papier przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek A3, gramatura 80,
białość CIE 146

IP/Polcopy

Ryza (a 500 ark)

15,86

19,51

IP/Poljet90

opak. (a 250 ark.)

7,59

9,34

IP/Pol Color Laser

opak. (a 250 ark.)

9,52

11,71

IP/Pol Color Laser

opak. (a 250 ark.)

10,57

13,00

IP/Pol Color Laser

opak. (a 250 ark.)

12,68

15,60

5.
6.
7.

11. Papier biurowy A4, gramatura 90, białość CIE 166
Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 90, białość
CIE 161
Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 100, białość
13.
CIE 161
12.

14.

Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 120, białość
CIE 161

Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 160, białość
CIE 161
Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 200, białość
16.
CIE 161
15.

IP/Pol Color Laser

opak. (a 250 ark.)

16,93

20,82

IP/Pol Color Laser

opak. (a 250 ark.)

22,65

27,86

17. Papier do plotera 420x50 80g białość CIE167

Emerson/Emerson

szt.

8,31

10,22

18. Papier do plotera 594x50 80g białość CIE167

Emerson/Emerson

szt.

11,74

14,44

19. Papier do plotera 914x50 80g białość CIE167

Emerson/Emerson

szt.

18,72

23,03

20. Papier A4, gramatura 80, białość CIE 168

Igepa/Maestro Extra

Ryza (a 500 ark.)

10,04

12,35

21. Papier A3, gramatura 80, białość CIE 168

Igepa/Maestro Extra

Ryza (a 500 ark.)

20,07

24,69

22. Papier kolorowy intensywny A4, gramatura 80 (min 8 kolorów)

Emerson/Emerson

Ryza (a 500 ark.)

17,01

20,92

23. Papier kolorowy intensywny A3, gramatura 80 (min 8 kolorów)

Emerson/Emerson

Ryza (a 500 ark.)

40,66

50,01

24. Papier kolorowy A4, gramatura 80, (min 8 kolorów pastelowych)

Emerson/Emerson

Ryza (a 500 ark.)

14,10

17,34

25. Papier kolorowy A3, gramatura 80, (min 8 kolorów pastelowych)

Emerson/Emerson

Ryza (a 500 ark.)

35,74

43,96

Ryza (a 250 ark.)

23,04

28,34

Ryza (a 500 ark.)

20,42

25,12

26. Papier kolorowy intensywny A4, gramatura 160 (min 8 kolorów)
27. Papier kolorowy A4, gramatura 160 (min 8 kolorów)

International
Paper/Adagio
International
Paper/Adagio

28. Papier kolorowy A4 gramatura 80g mix kolorów 5x50 arkuszy kolory intensywne

Emerson/Emerson

Ryza (a 250 ark.)

10,86

13,36

29. Papier kolorowy A4 gramatura 80g mix kolorów 5x50 arkuszy kolory pastelowe

Emerson/Emerson

Ryza (a 250 ark.)

8,32

10,23

30. Papier korespondencyjny A4, magnus biały, gramatura 100g

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,22

19,95

31. Papier korespondencyjny A4, magnus kość słoniowa, gramatura 100g

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,22

19,95

32. Papier korespondencyjny A4, magnus krem, gramatura 100g

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,22

19,95

33. Papier korespondencyjny A4, acquerello biały, gramatura 100g

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,22

19,95

34. Papier korespondencyjny A4, acquerello krem, gramatura 100g

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,22

19,95

35. Papier korespondencyjny A4 opale, płótno biały, gramatura 100g

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

12,48

15,35

36. Papier korespondencyjny A4 opale, płótno krem, gramatura 100g

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

12,48

15,35

37. Papier na wizytówki A4, płótno biały, gramatura 246g

Koehler/Art. Pap

opak. (a 25 ark.)

6,03

7,42

38. Papier na wizytówki płótno kremowy A4, gramatura 246g

Koehler/Art. Pap

opak. (a 25 ark.)

6,03

7,42

39. Karton ozdobny A4 acquerello biały, gramatura 240g

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 20 ark.)

6,76

8,31

40. Karton ozdobny A4 acquerello krem, gramatura 240g

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 20 ark.)

6,76

8,31

41. Papier fotograficzny błyszczący A4, gramatura 130g

KW Trade/Yellow
One

opak. (a 20 ark.)

14,08

17,32

42. Papier fotograficzny błyszczący A4, gramatura 170g

KW Trade/Yellow
One

opak. (a 20 ark.)

14,85

18,27

43. Papier fotograficzny matowy A4, gramatura 190g

KW Trade/Yellow
One

opak. (a 50 ark.)

26,58

32,69

44. Papier do faksu 210mm x 30m

Emerson/Emerson

szt.

2,77

3,41

45. Papier do faksu 216mm x 30m

Emerson/Emerson

szt.

2,84

3,49

46. Rolki do maszyn liczących 57mm x 30m

Emerson/Emerson

opak. (a 10 szt.)

6,03

7,42

47. Rolki do maszyn liczących 37mm x 30m

Emerson/Emerson

opak. (a 10 szt.)

4,62

5,68

