DO-0133/16/2014

Komunikat nr 16
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 15 kwietnia 2014 roku
w sprawie: realizacji zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) na dostawę papieru do
drukarek i kserokopiarek dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z wyłączeniem Collegium Medicum) informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Wiesław Stoczkiewicz PROOFFICE.net
ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków
tel./fax: 12 269 25 21, 12 398 22 50
e-mail: biuro@prooffice.net.pl
Z powyższym Wykonawcą w dniu 11 lutego 2014 r. została zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego o nr CRZP/UJ/657/2013 na okres 24 miesięcy, licząc od dnia
rozpoczęcia realizacji umowy, tj. od dnia 22 kwietnia 2014 r., lub do czasu wyczerpania
kwoty, na którą zawarto ww. umowę. W przypadku wyczerpania kwoty umowy przed
upływem wyżej wymienionego terminu 24 miesięcy, umowa wygasa, a Zamawiający ogłosi
nowe postępowanie przetargowe.
Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zapewnia dostawę zamawianego papieru do drukarek i kserokopiarek
w terminie:
1) tego samego dnia do godz. 15.00 – jeżeli zamówienie złożono do godz. 9.30 (termin
ten obowiązuje również w sytuacjach nagłych);
2) w dniu następnym, licząc od dnia zgłoszenia – jeżeli zamówienie złożono po godz.
9.30.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamawianego papieru pod adres wskazany
w zamówieniu.
3. Dostawa papieru objętego przedmiotem umowy następuje każdorazowo na koszt
Wykonawcy, bez względu na jej wartość.
4. Zamówienia będą realizowane wyłącznie za pomocą platformy internetowej
https://iss.prooffice.net.pl. Utworzony na niej profil obejmował będzie wyłącznie
katalog papieru do drukarek i kserokopiarek objętego postępowaniem przetargowym
(wykaz papieru wraz z cenami jednostkowymi netto i brutto stanowi załącznik do
niniejszego komunikatu). Zamawianie asortymentu spoza oferty przetargowej, tj.

z pełnego katalogu Wykonawcy, będzie objęte automatyczną blokadą i opatrzone
informacją „Brak dostępu do pełnego katalogu”.
5. W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego własnego portalu, Zamawiający może
zrezygnować z innych form dokonywania zamówień, zaś zamówienia będą składane
Wykonawcy w postaci elektronicznej lub w innej, pisemnie uzgodnionej formie.
6. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zapewnia jego
nieodpłatną wymianę lub usunięcie wad w terminie jednego dnia.
7. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych rodzajów papierów do drukarek i kserokopiarek
nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.
8. Zawarta w ofercie Wykonawcy, stanowiąca załącznik do niniejszego komunikatu,
kalkulacja cenowa stanowi wiążący obie strony umowy cennik, obowiązujący podczas jej
trwania.
9. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu poszczególnego zamówienia (tj. po
dostawie papieru do siedziby jednostki Zamawiającego) i złożeniu faktury VAT. Termin
zapłaty faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
Faktury winny być wystawiane na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków, i opatrzone dopiskiem dla jakiej jednostki zamówienie zrealizowano,
w ciągu 7 dni od realizacji poszczególnej dostawy, jednak nie później niż 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za
wykonanie poszczególnej (sukcesywnej) dostawy papieru na rzecz danej jednostki
Zamawiającego. Do faktury winien być dołączony wydruk z platformy internetowej wraz
z potwierdzeniem dokonanego zamówienia.
10. 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, który nie spełnia wymagań
technicznych określonych przez Zamawiającego w treści Załącznika A do umowy.
Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane pisemnie do kierownika Sekcji Zakupów
w Dziale Zaopatrzenia – Pana mgr. inż. Grzegorza Furmanka, e-mail:
grzegorz.furmanek@uj.edu.pl, tel.: 519 307 889.
11. 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 Dział Zaopatrzenia oraz Dział Zamówień Publicznych o tym fakcie oraz wskaże
wysokość kwoty, jaka została do wyczerpania się kwoty umowy.
12. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
13. 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 UJ we wskazanej firmie. Zamówienia składane w innej firmie
niż wybrana, nie będą rozliczane. Jednocześnie informuję, iż zawarta umowa nie
przewiduje możliwości dostarczania innego asortymentu niż podany w załączniku do
niniejszego komunikatu.

Przy składaniu zamówień można korzystać z pomocy Sekcji Zakupów w Dziale
Zaopatrzenia przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, tel.:12 663 27 10 lub 12 663 27 11, e-mail:
czeslawa.marchewka@uj.edu.pl lub sylwester.gorka@uj.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

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

Załącznik
do komunikatu nr 16 Kanclerza UJ z 15 kwietnia 2014 r.
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Lp.

Artykuły zamawiane ( papier do drukarek i kserokopiarek)

Producent / nazwa

Jednostka

1.

Papier komputerowy 240x12”x1 pojedynczy, 60g/m2, z odrywaną perforacją,

Emerson/Emerson

Cena jedn.
brutto
27,75

2.

Papier komputerowy 240x12”x2 z kopią białą, z odrywaną perforacją, bez nadruku oryginał- kopia

Emerson/Emerson

Karton (a 2000
skł.)
Karton (a 900 skł.)

Cena jedn.
netto
22,56
26,29

32,34

3.

Papier komputerowy 240x12”x2 z kolorową kopią, z odrywaną perforacją, bez nadruku oryginał- kopia

Emerson/Emerson

Karton (a 900 skł.)

24,18

29,74

4.

Papier komputerowy 240x12”x2 z kolorową kopią,, z odrywaną perforacją, z nadrukiem, oryginał- kopia

Emerson/Emerson

Karton (a 900 skł.)

27,12

33,36

5.

Papier do drukarek laserowych, format A3, gramatura 90, białość CIE 161

International Paper/Pol Color Laser 90

opak. (a 250 ark.)

16,41

20,18

6.

International Paper/Idest Prestige

Ryza (a 500 ark.)

9,11

11,21

International Paper/PlJet

Ryza (a 500 ark.)

18,22

22,41

International Paper/Idest Standard

Ryza (a 500 ark.)

8,83

10,86

International Paper/Pollux

Ryza (a 500 ark.)

17,66

21,72

10.

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
Papier przeznaczony do wydruków kolorowych, czarno – białych i kopiowania A3, gramatura 80, białość CIE
161
Papier przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek A4, gramatura 80, białość CIE 146

Metsa/Idest

Ryza (a 500 ark.)

8,01

9,85

11.

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

Metsa/Idest

Ryza (a 500 ark)

16,02

19,70

12.

Papier biurowy A4, gramatura 90, białość CIE 166

International Paper/PolJet 90

opak. (a 250 ark.)

7,23

8,89

13.

Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 90, białość CIE 161

International Paper/Pol Color Laser90

opak. (a 250 ark.)

9,14

11,24

14.

Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 100, białość CIE 161

opak. (a 250 ark.)

9,96

12,25

15.

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

opak. (a 250 ark.)

11,54

14,19

16.

Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 160, białość CIE 161

opak. (a 250 ark.)

14,73

18,12

17.

Papier przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych A4, gramatura 200, białość CIE 161

opak. (a 250 ark.)

18,82

23,15

18.

Papier do wydruków kolorowych i czarno – białych A4, gramatura 80, białość CIE 164

International Paper/Pol Color Laser
100
International Paper/Pol Color Laser
120
International Paper/Pol Color Laser
160
International Paper/Pol Color Laser
200
International Paper/Idest Prestige

Ryza (a 500 ark.)

9,11

11,21

19.

Papier do wydruków kolorowych i czarno- białych A3, gramatura 80, białość CIE 164

International Paper/PolJet

Ryza (a 500 ark.)

18,22

22,41

20.

Papier do plotera 420x50 80g białość CIE167

Emerson/Emerson

szt.

15,70

19,31

21.

Papier do plotera 594x50 80g białość CIE167

Emerson/Emerson

szt.

11,10

13,65

22.

Papier do plotera 914x50 80g białość CIE167

Emerson/Emerson

szt.

17,68

21,75

7.
8.
9.

23.

Papier A4, gramatura 80, białość CIE 168

Igepa/Maestro Extra

Ryza (a 500 ark.)

9,65

11,87

24.

Papier A3, gramatura 80, białość CIE 168

Igepa/Maestro Extra

Ryza (a 500 ark.)

19,30

23,74

25.

Papier kolorowy intensywny A4, gramatura 80, pełna gama kolorów

International Paper/Adagio

Ryza (a 500 ark.)

17,81

21,91

26.

Papier kolorowy intensywny A3, gramatura 80, pełna gama kolorów

International Paper/Adagio

Ryza (a 500 ark.)

35,62

43,81

27.

Papier kolorowy A4, gramatura 80, pełna gama kolorów pastelowych

International Paper/Adagio

Ryza (a 500 ark.)

14,74

18,13

28.

Papier kolorowy A3, gramatura 80, pełna gama kolorów pastelowych

International Paper/Adagio

Ryza (a 500 ark.)

29,48

36,26

29.

Papier kolorowy intensywny A4, gramatura 160, pełna gama kolorów

International Paper/Adagio

Ryza (a 500 ark.)

35,62

43,81

30.

Papier kolorowy A4, gramatura 160, pełna gama kolorów pastelowych

International Paper/Adagio

Ryza (a 500 ark.)

29,48

36,26

31.

Papier korespondencyjny A4, magnus biały, gramatura 100

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,80

20,66

32.

Papier korespondencyjny A4 magnus, kość słoniowa, gramatura 100

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,80

20,66

33.

Papier korespondencyjny A4, magnus krem, gramatura 100

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,80

20,66

34.

Papier korespondencyjny A4, acquerello biały,gramatura 100

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,80

20,66

35.

Papier korespondencyjny A4, acquerello krem, gramatura 100

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

16,80

20,66

36.

Papier korespondencyjny A4 opale, płótno biały, gramatura 100

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

12,60

15,50

37.

Papier korespondencyjny A4 opale, płótno krem, gramatura 100

Mohawek/Art. Pap

opak. (a 100 ark.)

12,60

15,50

38.

Papier na wizytówki A4, płótnowany biały, gramatura 246

Koehler/Art. Pap

opak. (a 25 ark.)

6,30

7,75

39.

Papier na wizytówki czerpany biały A4, gramatura 246

Koehler/Art. Pap

opak. (a 25 ark.)

6,30

7,75

40.

Papier na wizytówki czerpany kremowy A4, gramatura 246

Koehler/Art. Pap

opak. (a 25 ark.)

6,30

7,75

41.

Papier na wizytówki płótno kremowy A4, gramatura 246

Koehler/Art. Pap

opak. (a 25 ark.)

6,30

7,75

42.

Karton ozdobny A4 acquerello biały, gramatura 240

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 20 ark.)

6,93

8,52

43.

Karton ozdobny A4 acquerello krem, gramatura 240

Fedrigoni/Art. Pap

opak. (a 20 ark.)

6,93

8,52

44.

Papier fotograficzny błyszczący A4, gramatura 130

KW Trade/Yellow One

opak. (a 20 ark.)

14,69

18,07

45.

Papier fotograficzny błyszczący A4, gramatura 170

KW Trade/Yellow One

opak. (a 20 ark.)

15,51

19,08

46.

Papier fotograficzny matowy A4, gramatura 190

KW Trade/Yellow One

opak. (a 50 ark.)

27,75

34,13

47.

Papier do faksu 210mm x 30m

KW Trade/Yellow One

szt.

2,89

3,55

48.

Papier do faksu 216mm x 30m

Emerson/Emerson

szt.

2,97

3,65

49.

Rolki do maszyn liczących 57mm x 30m

Emerson/Emerson

opak. (a 10 szt.)

5,07

6,24

50.

Rolki do maszyn liczących 37mm x 30m

Emerson/Emerson

opak. (a 10 szt.)

3,78

4,65

