
 

 

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

10-123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 21A 

tel. 089/524 15 00, fax 089/524 15 01, e-mail: otbs@otbs.olsztyn.pl, www.otbs.olsztyn.pl 

 

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział W Olsztynie, Nr 02 1540 1072 2001 5012 0102 0002 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS 0000012322, NIP 739-29-09-328, Kapitał zakładowy Spółki 51 309 000 PLN 

Olsztyn dn. 25.11.2022. 

w/g rozdzielnika 
 
Nasz znak: OTBS/DO/ 30 /2022                                                                
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup i dostawę artykułów biurowych i środków czystości 
 
Zamawiający 

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. Grunwaldzka 21A 10-123 Olsztyn  
NIP: 7392909328, REGON: 510682803  
 
Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych. 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w wykazie cenowo - 
asortymentowym zawartym w formularzu oferty. 
 
Termin i forma realizacji zamówienia  
Dostawa artykułów biurowych będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały, każdorazowo na odrębne zamówienia 
Zamawiającego, określające ilość i rodzaj materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiane materiały do 3 dni od dnia otrzymania 
zamówienia. Dostawa materiałów realizowana będzie w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Zamawiającego od godz. 08.00 do godz.15.00. 
 
Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe. Zamawiającemu przysługują uprawnienia                        
z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. 
Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.  
 
Forma i termin składania ofert  
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego – formularz ofertowy. 
 Oferty proszę składać e-mail otbs@otbs.olsztyn.pl lub w sekretariacie Olsztyńskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w terminie do 16.12.2022 r.  Osoba do 
kontaktu Violetta Lewandowska 0-89/524-15-00. 
 
Kryteria wyboru dostawcy  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny 
netto – 100%. 
 
Termin realizacji zamówienia:  
Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
 

Sposób dokonywania płatności: 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  
w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.  
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