
CAMERON COUNTY 
PPUURRCCHHAASSIINNGG  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  

INVITATION TO RFP 

RFP NUMBER 
##  11336666  
  
RRFFPP  TTIITTLLEE::    DDEENNTTAALL  SSEERRVVIICCEESS  --  IINNFFIIRRMMAARRYY  
  
DDAATTEE  DDUUEE::      JJaannuuaarryy  2222,,  22000077                                                                                            DDUUEE  NNOO  LLAATTEERR  TTHHAANN  55::0000  PP..MM..  
  
ffoorr  ooppeenniinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  aatt  tthhee  nneexxtt  CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  CCoouurrtt  mmeeeettiinngg  ((PPrrooppoosseerrss  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  aatttteenndd)),,  22ndnd    fflloooorr  CCoouunnttyy  CCoouurrtthhoouussee  
((DDaannccyy  BBuuiillddiinngg))  sscchheedduullee  ffoorr  TTuueessddaayy  eeaacchh  wweeeekk  aatt  99::3300  aamm  ((uunnlleessss  rree--sscchheedduulleedd))..  
  
RRFFPPss  rreecceeiivveedd  llaatteerr  tthhaann  tthhee  ddaattee  aanndd  ttiimmee  aabboovvee  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  
  
CCaarreeffuullllyy  rreeaadd  aallll  iinnssttrruuccttiioonnss,,  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..    FFiillll  oouutt  aallll  ffoorrmmss  pprrooppeerrllyy  aanndd  ccoommpplleetteellyy..    SSuubbmmiitt  yyoouurr  bbiidd  wwiitthh  aallll  
aapppprroopprriiaattee  ssuupppplleemmeennttss  aanndd//oorr  ssaammpplleess..  PPrriioorr  ttoo  rreettuurrnniinngg  yyoouurr  sseeaalleedd  bbiidd  rreessppoonnssee  //  ssuubbmmiittttaall,,  aallll  AAddddeenndduummss  --  iiff  iissssuueedd  --    sshhoouulldd  
bbee  rreevviieewweedd  aanndd  ddoowwnnllooaaddeedd  bbyy  eenntteerriinngg  tthhee  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  wweebb  ssiittee  aatt  www.co.cameron.tx.us/purchasing/specs.htmwww.co.cameron.tx.us/purchasing/specs.htm  ––  
AAddddeenndduummss  CCoolluummnn  ((uuppddaatteedd  AAddddeenndduummss))..  TThheessee  AAddddeenndduummss  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  aanndd  rreettuurrnneedd  wwiitthh  yyoouurr  bbiidd  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  
ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn..    
  
PPlleeaassee  rreettuurrnn  RRFFPP  iinn  sseeaalleedd  eennvveellooppee..    BBee  ssuurree  tthhaatt  rreettuurrnn  eennvveellooppee  sshhoowwss  tthhee  RRFFPP  NNuummbbeerr,,  DDeessccrriippttiioonn  aanndd  iiss  mmaarrkkeedd  ““SSEEAALLEEDD  
RRFFPP””..  

RREETTUURRNN  RRFFPP  TTOO::  
  

bbyy  UU..SS..  mmaaiill  aatt  PP..  OO..  BBooxx  33884466,,  BBrroowwnnssvviillllee,,  TTeexxaass  7788552233                                                                                                                                                                    
oorr  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  PPuurrcchhaassiinngg,,  CCoouunnttyy  CCoouurrtthhoouussee  ((DDaannccyy  BBllddgg..))    
11110000  EE..  MMoonnrrooee  SStt,,  33rdrd  FFlloooorr,,  RRoooomm  334455,,  BBrroowwnnssvviillllee,,  TTeexxaass  7788552200..  
  

FFoorr  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ttoo  rreeqquueesstt  aaddddeenndduumm  ccoonnttaacctt::  Mike  Forbes  or  Estela  Farias  at  (956)  544-0871Mike Forbes or Estela Farias at (956) 544-0871,,  EE--mmaaiill::  
mforbes@co.cameron.tx.usmforbes@co.cameron.tx.us  oorr  purchasing@co.cameron.tx.uspurchasing@co.cameron.tx.us  ..  TToo  aasskk  ssppeecciiffiicc  qquueessttiioonnss  oonn  pprroojjeecctt  rreeqquuiirreemmeennttss,,  pplleeaassee  ccaallll::  DDeeaann  
GGaarrzzaa  aatt  ((995566))  555544--66775555  
                                          
You must sign below in INK; failure to sign WILL disqualify the offer.  All prices must be typewritten or written in ink. 

CCoommppaannyy  NNaammee::  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
CCoommppaannyy  AAddddrreessss::  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
CCiittyy,,  SSttaattee,,  ZZiipp  CCooddee::  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
TTeelleepphhoonnee  NNoo..________________________________________________________FFaaxx  NNoo..__________________________________________ee--mmaaiill__________________________________________________  
  
TTaaxxppaayyeerr  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  NNuummbbeerr  ((TT..II..NN..))::__________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
HHiissttoorriiccaallllyy  UUnnddeerruuttiilliizzeedd  BBuussiinneessss  ((SSttaattee  ooff  TTeexxaass))  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  VVIIDD  NNuummbbeerr::__________________________________________________________________      
  
PPrriinntt  NNaammee::________________________________________________________________________________SSiiggnnaattuurree::____________________________________________________________________________    
  
IIss  PPrrooppoosseerr’’ss  pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  BBuussiinneessss  wwiitthhiinn  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy??          YYeess        --        NNoo      
  
((YYoouurr  ssiiggnnaattuurree  aatttteessttss  ttoo  yyoouurr  ooffffeerr  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ggooooddss  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  iinn  tthhiiss  RRFFPP  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppuubblliisshheedd  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  RRFFPP..    
WWhheenn  aann  aawwaarrdd  lleetttteerr  iiss  iissssuueedd,,  iitt  bbeeccoommeess  aa  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..    CCoonnttrraacctt  iiss  nnoott  vvaalliidd  uunnttiill  ccoonnttrraacctt  iiss  aawwaarrddeedd  bbyy  CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  
CCoouurrtt,,  ((wwhheenn  aapppplliiccaabbllee  --  ssiiggnneedd  bbyy  CCoouunnttyy  JJuuddggee))  aanndd  PPuurrcchhaassee  OOrrddeerr  iiss  iissssuueedd..    

http://www.co.cameron.tx.us/purchasing/specs.htm
mailto:mforbes@co.cameron.tx.us
mailto:purchasing@cameroncounty.com
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IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  FFOORR  SSUUBBMMIITTTTIINNGG  RRFFPP’’SS  
  
TThheessee  GGeenneerraall  IInnssttrruuccttiioonnss  aappppllyy  ttoo  aallll  ooffffeerrss  mmaaddee  ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy,,  TTeexxaass  ((hheerreeiinn  aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““CCoouunnttyy””))  bbyy  aallll  pprroossppeeccttiivvee  vveennddoorrss  
((hheerreeiinn  aafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““PPrrooppoosseerrss””))  oonn  bbeehhaallff  ooff  SSoolliicciittaattiioonnss  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  IInnvviittaattiioonnss  ttoo  RRFFPP  aanndd  RReeqquueessttss  ffoorr  QQuuootteess..  
  
CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  iiss  aann  EEqquuaall  EEmmppllooyymmeenntt  OOppppoorrttuunniittyy  EEmmppllooyyeerr..  
  
RReevviieeww  tthhiiss  ddooccuummeenntt  iinn  iittss  eennttiirreettyy..  BBee  ssuurree  yyoouurr  RRFFPP  iiss  ccoommpplleettee,,  aanndd  ddoouubbllee  cchheecckk  yyoouurr  RRFFPP  ffoorr  aaccccuurraaccyy..  
  
GGOOVVEERRNNIINNGG  FFOORRMMSS::    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  tthhee  tteerrmmss  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  tthhee  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss  sshhaallll  ggoovveerrnn..    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  oovveerraallll  ddooccuummeenntt,,  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy’’ss  iinntteerrpprreettaattiioonn  sshhaallll  
ggoovveerrnn..  WWhheerree  ssuubbssttiittuuttiioonnss  aarree  uusseedd,,  tthheeyy  mmuusstt  bbee  ooff  eeqquuiivvaalleenntt  vvaalluuee  oorr  sseerrvviiccee,,  aanndd  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  bbiiddddeerr  aass  ssuucchh,,  iinn  tthhee  ccoolluummnnss  ttoo  tthhee  rriigghhtt  oonn  
tthhee  ""MMiinniimmuumm  SSppeecciiffiiccaattiioonnss''  FFoorrmmss""..    TThhee  CCoouunnttyy’’ss  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  mmaayy  bbee  eexxcceeeeddeedd  aanndd  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  bbyy  tthhee  VVeennddoorr  aass  ssuucchh..    AAnnyy  bbiidd  NNOOTT  
MMEEEETTIINNGG  tthhee  MMiinniimmuumm  RReeqquuiirreemmeennttss  ssppeecciiffiieedd  wwiillll  bbee  rreejjeecctteedd..  
  
GGOOVVEERRNNIINNGG  LLAAWW::    TThhiiss  iinnvviittaattiioonn  ttoo  RRFFPP  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  RRFFPPddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  AAcctt,,  TTeexxaass  LLooccaall  
GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee,,  δδ226622..002211  eett  sseeqq..,,  aass  aammeennddeedd..    OOffffeerroorrss  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  aapppplliiccaabbllee  ffeeddeerraall,,  ssttaattee  aanndd  llooccaall  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    OOffffeerroorr  iiss  
ffuurrtthheerr  aaddvviisseedd  tthhaatt  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  bbee  ffuullllyy  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  TTeexxaass  aanndd  tthhaatt  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  mmaayy  rreeqquueesstt  aanndd  rreellyy  oonn  
aaddvviiccee,,  ddeecciissiioonnss  aanndd  ooppiinniioonnss  ooff  tthhee  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall  ooff  TTeexxaass  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  AAttttoorrnneeyy  ccoonncceerrnniinngg  aannyy  ppoorrttiioonn  ooff  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  
QQuueessttiioonnss  rreeqquuiirriinngg  oonnllyy  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  iinnssttrruuccttiioonnss  oorr  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  vveerrbbaallllyy..    IIff  aannyy  qquueessttiioonnss  rreessuullttss  iinn  aa  cchhaannggee  oorr  aaddddiittiioonn  ttoo  
tthhiiss  RRFFPP,,  tthhee  CChhaannggee((ss))  aanndd  aaddddiittiioonn((ss))  wwiillll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  aallll  vveennddoorrss  iinnvvoollvveedd  aass  qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  wwrriitttteenn  aaddddeenndduumm  oonnllyy..  
  
SSiiggnn  tthhee  VVeennddoorr’’ss  AAffffiiddaavviitt  NNoottiiccee  aanndd  rreettuurrnn  wwiitthh  yyoouurr  RRFFPP..  
  
PPRROOPPOOSSEERR  SSHHAALLLL  SSUUBBMMIITT  RRFFPP  OONN  TTHHEE  FFOORRMM  PPRROOVVIIDDEEDD,,  SSIIGGNN  TTHHEE  VVEENNDDOORR  AAFFFFIIDDAAVVIITT,,  AANNDD  RREETTUURRNN  EENNTTIIRREE  RRFFPP  PPAACCKKEETT..    
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  aanndd  CCoouunnttyy  OOffffiicceess  aarree  ooffffiicciiaallllyy  cclloosseedd  oonn  aa  RRFFPP  ddeeaaddlliinnee  ddaayy,,  RRFFPP’’ss  wwiillll  bbee  rreecceeiivveedd  uunniitt  22::0000  pp..mm..  ooff  tthhee  nneexxtt  
bbuussiinneessss  ddaayy,,  ffoorr  ooppeenniinngg  aatt  uupp  ccoommiinngg  CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  CCoouurrtt  mmeeeettiinngg..  
  
RRFFPP’’ss  SSUUBBMMIITTTTEEDD  AAFFTTEERR  TTHHEE  SSUUBBMMIISSSSIIOONN  DDEEAADDLLIINNEE  SSHHAALLLL  BBEE  RREETTUURRNNEEDD  UUNNOOPPEENNEEDD  AANNDD  WWIILLLL  BBEE  CCOONNSSIIDDEERREEDD  VVOOIIDD  
AANNDD  UUNNAACCCCEEPPTTAABBLLEE..  
  
SSUUCCCCEESSSSFFUULL  VVEENNDDOORR  WWIILLLL  BBEE  NNOOTTIIFFIIEEDD  BBYY  MMAAIILL..    AAllll  rreessppoonnddiinngg  vveennddoorrss  wwiillll  rreecceeiivvee  wwrriitttteenn  nnoottiiffiiccaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  
aawwaarrdd..  
  
OOPPEENN  RREECCOORRDDSS  AACCCCEESSSS  TTOO  AALLLL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSUUBBMMIITTTTEEDD..    AAllll  iinnffoorrmmaattiioonn  iinncclluuddeedd  wwiillll  bbee  ooppeenn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc,,  ootthheerr  bbiiddddeerrss,,  mmeeddiiaa  aass  
ppeerr  tthhee  OOppeenn  RReeccoorrddss  AAcctt  aanndd  nnoott  bbee  ccoonnffiiddeennttiiaall  iinn  nnaattuurree..    IIff  yyoouu  ddeeeemm  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ccoonnffiiddeennttiiaall,,  iitt  should  notshould not  bbee  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  yyoouurr  bbiidd  
ppaacckkaaggee..    

PPLLEEAASSEE  NNOOTTEE  CCAARREEFFUULLLLYY  
  
TTHHIISS  IISS  TTHHEE  ONLY  APPROVED  INSTRUCTIONONLY APPROVED INSTRUCTION  FFOORR  UUSSEE  OONN  YYOOUURR  RRFFPP..    IITTEEMMSS  BBEELLOOWW  AAPPPPLLYY  TTOO  AANNDD  BBEECCOOMMEE  AA  PPAARRTT  OOFF  
TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  OOFF  RRFFPP..    ANY  EXCEPTIONS  THERETO  MUST  BE  IN  WRITING.ANY EXCEPTIONS THERETO MUST BE IN WRITING.
  
11..  ORIGINAL  AND  SIX  (6)  COPIES  OF  RFP’s  MUST  BE  SUBMITTEDORIGINAL AND SIX (6) COPIES OF RFP’s MUST BE SUBMITTED  EEaacchh  RRFFPP  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  iinn  aa  sseeppaarraattee  eennvveellooppee  ccoommpplleetteellyy  

aanndd  pprrooppeerrllyy  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  tthhee  nnaammee  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  RRFFPP..    RRFFPP’’ss  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  BEFOREBEFORE  tthhee  hhoouurr  aanndd  ddaattee  
ssppeecciiffiieedd..  

  
22..  RRFFPP’’ss  MMUUSSTT  ggiivvee  ffuullll  ffiirrmm  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  PPrrooppoosseerr..    FFaaiilluurree  ttoo  mmaannuuaallllyy  ssiiggnn  RRFFPP  wwiillll  ddiissqquuaalliiffyy  iitt..    

PPeerrssoonn  ssiiggnniinngg  RRFFPP  sshhoouulldd  sshhooww  TTIITTLLEE  oorr  AAUUTTHHOORRIITTYY  TTOO  BBIINNDD  TTHHEE  FFIIRRMM  IINN  AA  CCOONNTTRRAACCTT..  
  
33..  RRFFPP’’ss  CCAANNNNOOTT  bbee  aalltteerreedd  oorr  aammeennddeedd  aafftteerr  ddeeaaddlliinnee  ttiimmee..    AAnnyy  aalltteerraattiioonnss  mmaaddee  bbeeffoorree  ddeeaaddlliinnee  ttiimmee  mmuusstt  bbee    

iinniittiiaatteedd  bbyy  PPrrooppoosseerr  oorr  hhiiss  aauutthhoorriizzeedd  aaggeenntt..    NNoo  RRFFPP  ccaann  bbee  wwiitthhddrraawwnn  aafftteerr  ooppeenniinngg  ttiimmee  wwiitthhoouutt    aapppprroovvaall  bbyy  
tthhee  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt  bbaasseedd  oonn  aa  wwrriitttteenn  aacccceeppttaabbllee  rreeaassoonn..  

  
44..  TThhee  CCoouunnttyy  iiss  eexxeemmpptt  ffrroomm  SSttaattee  SSaalleess  TTaaxx  aanndd  FFeeddeerraall  EExxcciissee  TTaaxx..    DDOO  NNOOTT  IINNCCLLUUDDEE  TTAAXX  IINN  RRFFPP..      

CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  ccllaaiimmss  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  aallll  ssaalleess  aanndd//oorr  uussee  ttaaxxeess  uunnddeerr  TTeexxaass  TTaaxx  CCooddee  δδ115511..330099,,  aass  aammeennddeedd..    TTeexxaass  LLiimmiitteedd  SSaalleess  TTaaxx  
EExxeemmppttiioonn  CCeerrttiiffiiccaatteess  wwiillll  bbee  ffuurrnniisshheedd  uuppoonn  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt    ttoo  tthhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  AAggeenntt..  

  
55..  AAnnyy  CCaattaalloogg,,  bbrraanndd  nnaammee  oorr  mmaannuuffaaccttuurreerr’’ss  rreeffeerreennccee  uusseedd  iinn  aa  RRFFPP  iinnvviittaattiioonn  iiss  ddeessccrriippttiivvee--NNOOTT  rreessttrriiccttiivvee--iitt  iiss    

ttoo  iinnddiiccaattee  ttyyppee  aanndd  qquuaalliittyy  ddeessiirreedd..    RRFFPP’’ss  oonn  bbrraanndd  ooff  lliikkee  nnaattuurree  aanndd  qquuaalliittyy  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..    IIff  RRFFPP  iiss  bbaasseedd  oonn  ootthheerr  tthhaann  rreeffeerreennccee  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  pprrooppoossaall  mmuusstt  sshhooww  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  bbrraanndd  oorr  ttrraaddee  nnaammee,,  lloott  nnuummbbeerr,,  eettcc..,,  ooff  aarrttiiccllee  ooffffeerreedd..    IIff  ootthheerr  tthhaann    
bbrraanndd((ss))  ssppeecciiffiieedd  iiss  ooffffeerreedd,,  iilllluussttrraattiioonnss  aanndd  ccoommpplleettee  ddeessccrriippttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRFFPP..    IIff  PPrrooppoosseerr  ttaakkeess  nnoo  eexxcceeppttiioonn  ttoo  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss  oorr  rreeffeerreennccee  ddaattaa,,  hhee  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh  bbrraanndd  nnaammeess,,  nnuummbbeerrss,,  eettcc..  aass  ssppeecciiffiieedd..  
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66..  SSaammpplleess,,  wwhheenn  rreeqquueesstteedd,,  mmuusstt  bbee  ffuurrnniisshheedd  ffrreeee  ooff  eexxppeennssee  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy..    IIff  nnoott  ddeessttrrooyyeedd  iinn  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  

PPrrooppoosseerr  oonn  rreeqquueesstt,,  aatt  hhiiss  eexxppeennssee..    EEaacchh  ssaammppllee  sshhoouulldd  bbee  mmaarrkkeedd  wwiitthh  PPrrooppoosseerr’’ss  nnaammee,,  aaddddrreessss,,  aanndd  CCoouunnttyy  RRFFPP  nnuummbbeerr..    DDOO  NNOOTT  
EENNCCLLOOSSEE  OORR  AATTTTAACCHH  SSAAMMPPLLEE  TTOO  RRFFPP..  

  
77..        WWrriitttteenn  aanndd  vveerrbbaall  iinnqquuiirreess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  RRFFPP’’ss  mmuusstt  ggiivvee  RRFFPP  NNuummbbeerr  aanndd  CCoommppaannyy..      
  
88..            NNOO  ssuubbssttiittuuttiioonnss  oorr  ccaanncceellllaattiioonnss  ppeerrmmiitttteedd  wwiitthhoouutt  wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ooff  DDiirreeccttoorr  ooff  PPuurrcchhaassiinngg..  
  
99..        TThhee  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  aallll  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  aannyy  RRFFPP,,  wwaaiivveerr  mmiinnoorr  tteecchhnniiccaalliittiieess..    TThhee    

CCoouunnttyy  ooff  CCaammeerroonn  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aawwaarrdd  bbyy  iitteemm  ccaatteeggoorryy  oorr  bbyy  ttoottaall  RRFFPP..    PPrriicceess  sshhoouulldd  bbee  iitteemmiizzeedd..  
CCoouunnttyy  aallssoo  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aawwaarrdd  eeiitthheerr  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  ttrraaddee--iinn,,  iiff  aapppplliiccaabbllee..  

  
1100..            RRFFPP  uunniitt  pprriiccee  oonn  qquuaannttiittyy  ssppeecciiffiieedd  ––  eexxtteenndd  aanndd  sshhooww  ttoottaall..    IInn  ccaassee  oorr  eerrrroorrss  iinn  eexxtteennssiioonn,,  UUNNIITT  pprriicceess    
      sshhaallll  ggoovveerrnn..    RRFFPP’’ss  ssuubbjjeecctt  ttoo  uunnlliimmiitteedd  pprriiccee  iinnccrreeaassee  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  
  
1111..          TThhiiss  iiss  aa  RRFFPP  iinnqquuiirryy  oonnllyy  aanndd  iimmpplliieess  nnoo  oobblliiggaattiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..  
  
1122..  AAcccceeppttaannccee  ooff  aanndd  finalfinal  ppaayymmeenntt  ffoorr  tthhee  iitteemm  wwiillll  bbee  ccoonnttiinnggeenntt  uuppoonn  ssaattiissffaaccttoorryy  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  pprroodduucctt  rreecceeiivveedd  bbyy  CCaammeerroonn      
                                CCoouunnttyy..  
  
1133..  PPaarrttiiaall  RRFFPP’’ss  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  uunnlleessss  aawwaarrddeedd  bbyy  completecomplete  ccaatteeggoorryy  oorr  lliinnee  iitteemm..  To  be  awarded  by  total  RFP.To be awarded by total RFP.  
  
1144..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  PPrrooppoosseerr  wwiillll  mmeeeett  aallll  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  ssaaffeettyy  ssttaannddaarrddss  aanndd  llaawwss  iinn  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee    
  RRFFPP  ffoorr  tthhee  iitteemm((ss))  bbeeiinngg  ssppeecciiffiieedd,,  aanndd  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  uussee  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  mmeeaanntt..  
  
1155..                      IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr  oorr    pprrooppoosseerr  ttoo  aasskk  aannyy  aanndd  aallll  qquueessttiioonnss  tthhee  bbiiddddeerr  oorr  pprrooppoosseerr  ffeeeellss  ttoo  bbee  ppeerrttiinneenntt  ttoo  tthhee  bbiidd  oorr    

pprrooppoossaall..    CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  aannttiicciippaattee  ssuucchh  qquueessttiioonnss  ffoorr  bbiiddddeerrss  oorr  pprrooppoosseerrss..    CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  wwiillll  
eennddeeaavvoorr  ttoo  rreessppoonndd  pprroommppttllyy  ttoo  aallll  qquueessttiioonnss  aasskkeedd..    

  
PPUURRCCHHAASSEE  OORRDDEERR  AANNDD  DDEELLIIVVEERRYY::  TThhee  ssuucccceessssffuull  ooffffeerroorr  sshhaallll  nnoott  ddeelliivveerr  pprroodduuccttss  oorr  pprroovviiddee  sseerrvviicceess  wwiitthhoouutt  aa  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  
PPuurrcchhaassee  OOrrddeerr,,  ssiiggnneedd  bbyy  aann  aauutthhoorriizzeedd  aaggeenntt  ooff  tthhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  
  
IINNVVOOIICCEESS  AANNDD  PPAAYYMMEENNTTSS::    ((aa))  SSeelllleerr  sshhaallll  ssuubbmmiitt  sseeppaarraattee  iinnvvooiicceess,,  iinn  dduupplliiccaattee,,  oonn  eeaacchh  ppuurrcchhaassee  oorrddeerr  aafftteerr  eeaacchh  ddeelliivveerryy..    IInnvvooiicceess  sshhaallll  
iinnddiiccaattee  tthhee  ppuurrcchhaassee  oorrddeerr  nnuummbbeerr,,  sshhaallll  bbee  iitteemmiizzeedd  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  cchhaarrggeess,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  bbee  lliisstteedd  sseeppaarraatteellyy..    AA  ccooppyy  ooff  tthhee  bbiillll  ooff  llaaddiinngg  aanndd  
tthhee  ffrreeiigghhtt  wweeiigghh  bbiillll  wwhheenn  aapppplliiccaabbllee,,  sshhoouulldd  bbee  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  iinnvvooiiccee..    MMaaiill  ttoo::  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy,,  AATTTTNN::    AAuuddiittoorr’’ss  OOffffiiccee,,  PP..  OO..  BBooxx  33884466,,  
BBrroowwnnssvviillllee,,  TTeexxaass  7788552233..    PPaayymmeenntt  sshhaallll  nnoott  bbee  dduuee  uunnttiill  tthhee  aabboovvee  iinnssttrruummeennttss  aarree  ssuubbmmiitttteedd  aafftteerr  ddeelliivveerryy..    SSuupppplliieerrss  sshhoouulldd  kkeeeepp  tthhee  FFiinnaannccee  
DDeeppaarrttmmeenntt  aaddvviisseedd  ooff  aannyy  cchhaannggeess  iinn  yyoouurr  rreemmiittttaannccee  aaddddrreesssseess..    ((bb))  BBuuyyeerr’’ss  oobblliiggaattiioonn  iiss  ppaayyaabbllee  oonnllyy  aanndd  ssoolleellyy  ffrroomm  ffuunnddss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  
ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ppuurrcchhaassee..    LLaacckk  ooff  ffuunnddss  sshhaallll  rreennddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  nnuullll  aanndd  vvooiidd  ttoo  tthhee  eexxtteenndd  ffuunnddss  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  aanndd  aannyy  ddeelliivveerreedd  bbuuyy  uunnppaaiidd  ffoorr  
ggooooddss  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  SSeelllleerr  bbyy  BBuuyyeerr..    ((cc))  DDoo  nnoott  iinncclluuddee  FFeeddeerraall  EExxcciissee,,  SSttaattee  oorr  CCiittyy  SSaalleess  TTaaxx..    CCoouunnttyy  sshhaallll  ffuurrnniisshh  ttaaxx  eexxeemmppttiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  
iiff  rreeqquuiirreedd..  
  
AAnnyy  iinnvvooiiccee,,  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacctt  pprriiccee  aanndd//oorr  iiss  ootthheerrwwiissee  iinnccoorrrreecctt,,  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  ooffffeerroorr  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn..    UUnnddeerr  tteerrmm  
ccoonnttrraaccttss,,  wwhheenn  mmuullttiippllee  ddeelliivveerriieess  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  aarree  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  ooffffeerroorr  mmaayy  iinnvvooiiccee  ffoolllloowwiinngg  eeaacchh  ddeelliivveerryy  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  wwiillll  ppaayy  oonn  iinnvvooiiccee..    
CCoonnttrraaccttss  pprroovviiddiinngg  ffoorr  aa  mmoonntthhllyy  cchhaarrggee  wwiillll  bbee  bbiilllleedd  aanndd  ppaaiidd  oonn  aa  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  oonnllyy..    PPrriioorr  ttoo  aannyy  aanndd  aallll  ppaayymmeennttss  mmaaddee  ffoorr  ggoooodd  aanndd//oorr  
sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt,,  tthhee  ooffffeerroorr  sshhoouulldd  pprroovviiddee  hhiiss  TTaaxxppaayyeerr  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  NNuummbbeerr  oorr  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  nnuummbbeerr  aass  aapppplliiccaabbllee..    TThhiiss  
iinnffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  bbee  oonn  ffiillee  wwiitthh  tthhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr’’ss  ooffffiiccee..    FFaaiilluurree  ttoo  pprroovviiddee  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aa  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  aanndd//oorr  
bbaacckk--uupp  wwiitthhhhoollddiinngg  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviicceess..  
  
PPrrooppoosseerr  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttwwoo  ((22))  ccooppiieess  ooff  aann  iitteemmiizzeedd  iinnvvooiiccee  sshhoowwiinngg  RRFFPP  nnuummbbeerr  aanndd  ppuurrcchhaassee  oorrddeerr  nnuummbbeerr  ttoo::  

  
CCAAMMEERROONN  CCOOUUNNTTYY  AAUUDDIITTOORR  

AACCCCOOUUNNTTSS  PPAAYYAABBLLEE  
PP..  OO..  BBOOXX  33884466  

BBRROOWWNNSSVVIILLLLEE,,  TTEEXXAASS  7788552233  
  

PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  aannyy  ppaayymmeenntt  dduuee  uunnddeerr  tthhiiss  RRFFPP  aawwaarrdd  wwiillll  bbee  aapppplliieedd  ttoowwaarrddss  aannyy  ddeebbtt,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ddeelliinnqquueenntt  ttaaxxeess  tthhaatt  iiss  oowweedd  
ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..  

  
PPAAYYMMEENNTT  DDIISSCCOOUUNNTT::    IInnddiiccaattee  tthhee  ppaayymmeenntt  ddiissccoouunntt  ((ss))  aavvaaiillaabbllee  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  wwhheenn  iinnvvooiicceess  aarree  ppaaiidd..    FFoorr  eexxaammppllee,,  11//3300  mmeeaannss  aa  11%%  
ddiissccoouunntt  iiff  ppaaiidd  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss,,  22//1155  mmeeaannss  aa  22%%  ddiissccoouunntt  iiff  ppaaiidd  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss,,  eettcc..    PPaayymmeenntt  iinn  ffuullll  wwiillll  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  
ddeelliivveerryy,,  iinnssppeeccttiioonn,,  aanndd  rreecceeiipptt  ooff  iinnvvooiiccee..  
  
AAllll  ccoossttss  qquuoottaattiioonnss  mmuusstt  iinncclluuddee  aallll  tthhee  vvaarriioouuss  ffeeaattuurreess  nneeeeddeedd  ttoo  ssaattiissffyy  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss..    NNoottee::    NNoo  aammoouunnttss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  
iitteemmss  iinn  tthhiiss  RRFFPP  iinn  eexxcceessss  ooff  tthhee  aammoouunnttss  qquuootteedd..  
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CCAAMMEERROONN  CCOOUUNNTTYY,,  TTEEXXAASS  
RRFFPP  ##11336666  

DDEENNTTAALL  SSEERRVVIICCEESS  --  IINNFFIIRRMMAARRYY  
  
II..  GENERALGENERAL
  
Cameron County Commissioners Court is requesting Request for Proposals from dentists who can adequately demonstrate that they 
have the resources, experience and Proposals necessary to provide dental services to:  handle emergency or urgent dental problems 
that are likely to remain acute or worsen if immediate intervention does not occur;  develop policy and procedures for inmate dental 
care;  and provide in-service to nursing staff at Jail Health Services. This RFP is for OFF-SITE  (OFF County premise) Dental 
Services only. (MOBILE DENTISTRY proposals will also be accepted and considered). 

  
                      MMAANNDDAATTOORRYY  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  

11..  FFllaatt  rraattee  ffoorr  ttooootthh  eexxttrraaccttiioonnss  oonnllyy..  
22..  NNoo  CClleeaanniinnggss    
33..  NNoo  CCoossmmeettiicc  DDeennttaall  wwoorrkk  

  
                        PPAAYYMMEENNTT  PPOOLLIICCIIEESS  FFOORR  DDEENNTTAALL  SSEERRVVIICCEESS::  

11..  PPaayymmeennttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  wwiitthh  ffuunnddss  ccoommiinngg  ffrroomm  tthhee  IInnmmaattee’’ss  AAccccoouunnttss  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssttaatteedd..  
22..  IInnmmaatteess  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppaayymmeennttss  ffoorr  aallll  DDeennttaall  SSeerrvviicceess  rreennddeerreedd  iiff  IInnmmaatteess  hhaavvee  ffuunnddss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthheeiirr  

CCoommmmiissssiiaarryy  AAccccoouunntt  ttoo  ccoovveerr    eexxppeennsseess..  
33..  IInnmmaatteess  wwiitthh  CCoommmmiissssiiaarryy  ffuunnddss  aavvaaiillaabbllee  wwiillll  ggiivvee  DDeennttiisstt  aa  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiiaarryy  cchheecckk  aass  ppaayymmeenntt..  
44..  IInnmmaatteess  uunnaabbllee  ttoo  ppaayy  bbuutt  hhaavviinngg  IInnddiiggeenntt  aapppprroovveedd  ssttaattuuss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  IInnddiiggeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  ddiirreeccttllyy..  
55..  AAllll  ootthheerr  IInnmmaattee  DDeennttaall  bbiillllss    --  nnoott  ffaalllliinngg  iinnttoo  tthhee  pprreevviioouuss  ttwwoo  ((22))  ccaatteeggoorriieess  --    wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..    

  
IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  aannyy,,  oorr  aallll,,  rreessppoonnsseess  ttoo  tthhiiss  RRFFPP  aass  iitt  sshhaallll  ddeeeemm  ttoo  bbee  iinn  
tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..    RReecceeiipptt  ooff  aannyy  PPrrooppoossaallss  sshhaallll  bbee  rreecceeiivveedd  aanndd  aacckknnoowwlleeddggeedd  oonnllyy  ssoo  aass  ttoo  aavvooiidd  ddiisscclloossuurree  ooff  
tthhee  ccoonntteennttss  ttoo  ccoommppeettiinngg  ooffffeerreerrss  aanndd  kkeepptt  sseeccrreett  dduurriinngg  tthhee  nneeggoottiiaattiioonn//eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss..    However,  all  documentation  shall  be  However, all documentation shall be
open  for  public  inspection  after  a  contract  is  awarded  to  the  extent  allowable  under  the  Open  Records  Act.open for public inspection after a contract is awarded to the extent allowable under the Open Records Act.    TThhee  tteerrmm  ooff  ccoonnttrraacctt  wwiillll  
bbee::    ttwwoo  ((  22  ))  yyeeaarrss  wwiitthh  aann  ooppttiioonn  ttoo  rreenneeww    ttwwiiccee  ffoorr  oonnee  ((  11  ))  aaddddiittiioonnaall  yyeeaarr  wwiitthh  eeaacchh  rreenneewwaall..  
  
TThhee  RReeqquueesstt  ffoorr  PPrrooppoossaallss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  uussiinngg  aa  ppooiinntt  ssyysstteemm  ((114400))  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess::  
  

AA..  RReessppoonnssiivveenneessss  ttoo  tthhee  RReeqquueesstt  ffoorr  TTeecchhnniiccaall  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ((2200))  
11..  RReeqquueesstteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinncclluuddeedd  aanndd  tthhoorroouugghhnneessss  ooff  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ffoorrmmss  iinncclluuddeedd  iinn  aattttaacchhmmeennttss  ((iiff  aannyy))..  ((77))  
22..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ((77))  
33..  CCrreeaattiivviittyy  ooff  pprrooppoosseedd  aapppprrooaacchh  ttoo  ssoollvviinngg  tthhee  pprroobblleemm  ((33))  
44..  CCllaarriittyy  aanndd  bbrreevviittyy  ooff  tthhee  rreessppoonnssee  ((33))  

  
BB..  SSttaaffffiinngg  PPllaann  ((1155))  

11..  PPrroovviissiioonn  ffoorr  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddiisscciipplliinneess  aanndd  sskkiillllss  ((44))  
22..  PPrroovviissiioonn  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  FFiirrmm''ss  kkeeyy  ppeerrssoonnnneell  ((33))  
33..  PPrrooppoossaallss  ffoorr  kkeeyy  ppeerrssoonnnneell  aaddeeqquuaattee  ffoorr  rreeqquuiirreemmeenntt  ((66))  
44..  PPrrooppoossaallss  ooff  pprrooppoosseedd  ccoonnssuullttiinngg  tteeaamm  ((22))  
  

CC..  FFiirrmm''ss  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  sseerrvviicceess  ((4400))  
11..  BBaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  FFiirrmm  ((55))  
22..  RReelleevvaanntt  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  FFiirrmm  ((66))  
33..  SSppeecciiffiicc  eexxppeerriieennccee  oonn  aaccttiivvee  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviicceess  ((1100))  
44..  MMeetthhooddoollooggyy  pprrooppoosseedd  ttoo  mmeeeett  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  ((33))  
55..  LLooccaattiioonn  iinn  tthhee  ggeenneerraall  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa  ooff  sseerrvviicceess  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  llooccaalliittyy  ooff  tthhee  sseerrvviicceess..  ((99))  
66..  RReeffeerreenncceess  ((77))  
  

DD..  TTrraacckk  rreeccoorrdd  ooff  sseerrvviicceess  ccoommpplleetteedd  oonn  ttiimmee  aanndd  wwiitthhiinn  bbuuddggeett  ((2255))  
  
  EE..  CChhaarrggeess  ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  ((4400))      REQUIRED:  A  FLAT  RATE  FOR  ALL  TOOTH  EXTRACTIONSREQUIRED: A FLAT RATE FOR ALL TOOTH EXTRACTIONS  
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OOnnccee  PPrrooppoossaallss  aarree  rreevviieewweedd,,  aa  sshhoorrtt  lliisstt  wwiillll  bbee  ccoommppiilleedd  ffoorr  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt..    IInntteerrvviieewwss  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  tthhee  ffiirrmmss  
ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  mmoosstt  qquuaalliiffiieedd..    AAddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  aatt  tthhaatt  ttiimmee..    NNeeggoottiiaattiioonnss  wwiillll  bbeeggiinn  wwiitthh  tthhee  ffiirrmm  
ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  mmoosstt  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt..    CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt  wwiillll  mmaakkee  tthhee  ffiinnaall  sseelleeccttiioonn  aanndd  aapppprroovvee  tthhee  pprrooppoosseedd  
ccoonnttrraacctt..  
  
NNeeggoottiiaattiioonnss  wwiillll  iinncclluuddee  sseelleeccttiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  sseerrvviicceess  aass  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..    TThhee  sseelleecctteedd  ffiirrmm  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  
ttoo  eenntteerr  nneeggoottiiaattiioonnss  wwiitthh  eeaacchh  sseerrvviiccee//pprroojjeecctt  iinnddiivviidduuaallllyy  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ccoossttss  aanndd  nneecceessssiittyy  ttoo  tthhee  oovveerraallll  aannaallyyssiiss..    CCaammeerroonn  
CCoouunnttyy  mmaayy  eelleecctt  ttoo  ccoonnttrraacctt  ffoorr  aannyy,,  oorr  aallll,,  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  sseerrvviicceess  aafftteerr  nneeggoottiiaattiioonnss..  
  
  
IIII..  SCOPE  OF  SERVICESSCOPE OF SERVICES
  
  
TThhee  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  ssoolliicciittaattiioonn  iiss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  ddeennttaall  sseerrvviicceess  ooff  aa  ddeennttiisstt  wwiitthh  ddeemmoonnssttrraatteedd  rreelleevvaanntt  eexxppeerriieennccee..    TThhee  
oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  mmaayy  iinncclluuddee::  

  
DDeennttiisstt’’ss  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::    ((PPlleeaassee  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg))  
  
AA..  PPrroovviiddee  tthhee  bbeesstt,,  yyeett  mmoosstt  ccoosstt  eeffffiicciieenntt,,  pprraaccttiiccee  ffoorr  aallll  rreeffeerrrreedd  iinnmmaatteess;;    iitt  iiss  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500  vviissiittss  ppeerr  

mmoonntthh  ffoorr  ppaaiinnffuull  ccaavviittiieess  ((wwiitthh  eexxppoosseedd  nneerrvvee))  oorr  aabbsscceesssseess  wwiillll  ooccccuurr..  
BB..  AAcccceepptt  iinnmmaatteess  oonn  eemmeerrggeennccyy  bbaassiiss  ((ii..ee..,,  tteeeetthh  kknnoocckkeedd  oouutt))  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss..  
CC..  DDeevveelloopp  ppoolliiccyy  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  ddeennttaall  ccaarree  ooff  iinnmmaatteess..  
DD..  DDeevveelloopp  ddeennttaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  bbaasseedd  oonn  pprriioorriittyy  ddeennttaall  nneeeeddss,,  tthhaatt  nnuurrssiinngg  ssttaaffff  ccaann  uussee  ttoo  pprriioorriittiizzee  ddeennttaall  

ttrreeaattmmeenntt//rreeffeerrrraall..  
EE..  DDeevveelloopp  ddiirreecctt  ddeennttaall  oorrddeerrss  tthhaatt  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  ssttaattuutteess,,  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppoolliicciieess..  
FF..  EEnnssuurree  nnuurrssiinngg  ssttaaffff  aarree  ttrraaiinneedd  aaddeeqquuaatteellyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  iinniittiiaall  ddeennttaall  ssccrreeeenniinngg..  
GG..  AAcccceepptt  iinnmmaatteess  oonn  sshhoorrtt  nnoottiiccee..  
HH..  EEssttaabblliisshh  ttiimmeess  ffoorr  iinnmmaatteess  ttoo  bbee  sseeeenn  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  nnoott  hhaavvee  lloonngg  wwaaiittiinngg  rroooomm  ttiimmeess..  
II..  MMoonntthhllyy  rreeppoorrttss  ((nnuummbbeerr  ooff  ppaattiieennttss  sseeeenn,,  ttyyppee  ooff  pprroocceedduurree,,  ccoosstt  ppeerr  ppaattiieenntt,,  ttiimmee  ssppeenntt  ppeerr  ppaattiieenntt))  ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  

HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt  HHeeaalltthh  AAddmmiinniissttrraattoorr..  
  
IIIIII..  PROPOSALS'  STATEMENTSPROPOSALS' STATEMENTS
  
RReessppoonnssee  ttoo  tthhiiss  RRFFPP  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmaaxxiimmuumm  ppaaggee  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  ssppeecciiffiieedd  ffoorrmmaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssiimmpplliiffyy  
eevvaalluuaattiioonn..    PPaaggeess  sshhoouulldd  bbee  88  11//22  xx  1111  iinncchheess  iinn  aa  ppooiinntt  ttyyppee  tthhaatt  iiss  lleeggiibbllee  aanndd  eeaassiillyy  rreeaadd..    AAllll  sseeccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  pprrooppeerrllyy  
iiddeennttiiffiieedd..    RReessppoonndd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

AA..  EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  ttoo  iinncclluuddee  nnaammee,,  aaddddrreessss,,  aanndd  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ddeennttiisstt  ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  RRFFPP,,  aa  ssuummmmaarryy  ooff  
tthhee  ffiirrmm''ss  iinntteerreesstt  iinn  tthhiiss  pprroojjeecctt,,  aanndd  tthhee  nnaammee  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  iinnddiivviidduuaallss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  ccoonnssuullttaanntt  iinn  iittss  
ddeeaalliinnggss  oonn  aa  ccoonnttrraaccttuuaall  bbaassiiss..    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  sshhoouulldd  aallssoo  iinncclluuddee  aa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  iinnddiiccaatteess  iiff  ccuurrrreenntt  
wwoorrkkllooaadd  aalllloowwss  ffoorr  sseerrvviicceess  ttoo  bbee  ccoommpplliieedd  wwiitthh..    ((22  ppaaggeess))  

  
BB..  NNaammeess  aanndd  PPrrooppoossaallss  ooff  pprriinncciippaallss  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  eemmppllooyyeedd  bbyy  tthhee  ffiirrmm  tthhaatt  wwiillll  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthheessee  sseerrvviicceess  aanndd  tthheeiirr  

iinnddiivviidduuaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ((1100  ppaaggeess))..  
  
CC..  VVeerriiffiiaabbllee  eexxppeerriieennccee  oonn  aa  ssiimmiillaarr  ssiizzee  aanndd  ccoommpplleexxiittyy  ooff  pprroojjeeccttss  ccoonncceennttrraattiinngg  oonn  tthhee  ttyyppee  ooff  sseerrvviicceess  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn..    

EExxppeerriieennccee  sshhoouulldd  bbee  ssppeecciiffiicc  bbyy  iinnddiiccaattiinngg  lleevveell  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  sseerrvviicceess  bbyy  yyoouu  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhiiss  RRFFPP  aanndd  
ddeessccrriippttiioonn  ooff  sseerrvviicceess  ccoonnttrriibbuutteedd..  ((1100  ppaaggeess))  

  
DD..  VVeerriiffiiaabbllee  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  sseerrvviicceess  ffoorr  ootthheerr  eennttiittiieess  aanndd  eexxaammpplleess  ooff  sseerrvviicceess  ttoo  iinncclluuddee  NNaammee//LLooccaattiioonn,,  OOwwnneerr  

RReepprreesseennttaattiivvee,,  PPhhoonnee  NNuummbbeerr,,  aanndd  lleevveell  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  bbyy  yyoouu..  ((55  ppaaggeess))  
  
EE..  RReeffeerreennccee  ttoo  iinncclluuddee  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonn,,  aaddddrreessss  aanndd  pphhoonnee  nnuummbbeerr  ((22  ppaaggeess))  
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FF..  AA  nnaarrrraattiivvee  oouuttlliinnee  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  yyoouurrsseellff  ddiissccuussssiinngg  aannyy  ccoonncceerrnnss  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  

aaddddrreesssseedd  iinn  aa  pprroojjeecctt  ooff  tthhiiss  nnaattuurree..    TThhee  mmeetthhooddoollooggyy  sshhoouulldd  bbee  ssppeecciiffiicc  iinn  wwhhaatt  mmeetthhooddss  ooff  ccoosstt  ccoonnttaaiinnmmeenntt  aarree  
uuttiilliizzeedd..    ((55  ppaaggeess))  
  
MMeetthhooddoollooggyy  sshhoouulldd  bbee  ssppeecciiffiicc  iinn  aapppprrooaacchh  ttoo::  
  
11..  ccoosstt  ccoonnttaaiinnmmeenntt;;  
22..  rreevviieeww  ooff  ppllaannss  aanndd  pprroovviiddiinngg  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  wwiitthh  ccoonnttiinnuuoouuss,,  uuppddaattee  oonn  ccoossttss;;  
33..  mmeeaassuurriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  aaggaaiinnsstt  qquuaalliittyy,,  ttiimmee  aanndd  ccoosstt  dduurriinngg  ddeessiiggnn,,  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pphhaassee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt;;  
44..  aassssiisstt  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ccoonnttrraacctt//ddooccuummeennttss;;  
55..  rreeccoommmmeenndd  cchhaannggeess  tthhaatt  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  ssoolluuttiioonnss..  

  
GG..  AA  ddiisscclloossuurree  ssttaatteemmeenntt  wwhhiicchh  sshhaallll  ddiisscclloossee  aallll,,  ppootteennttiiaall  ccoonnfflliiccttss  ooff  iinntteerreesstt  rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  pprroojjeecctt..    TThhee  ddiisscclloossuurree  

ssttaatteemmeenntt  mmuusstt  bbee  aaddddrreesssseedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinn  yyoouurr  rreessppoonnssee,,  eevveenn  iiff  nnoo  ccoonnfflliicctt  eexxiissttss..  ((11  ppaaggee))  
  
HH..  YYoouu  sshhaallll  ddiisscclloossee  aannyy  oouuttssttaannddiinngg  ccllaaiimmss  aaggaaiinnsstt  yyoouurrsseellff  ((11  ppaaggee))..  
  
II..  YYoouu  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  lliisstt  ooff  aallll,,  ccuurrrreenntt  iinnssuurraannccee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthheessee  sseerrvviicceess  ((11  ppaaggee))..  
  
JJ..  YYoouu  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  ssaammppllee  ccoonnttrraacctt  ((aabbsseenntt  ooff  pprrooppoosseedd  ffeeeess))  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  

OOwwnneerr  aanndd  DDeennttiisstt..  
  

PPrrooppoossaallss  ooff  DDeennttiisstt::  
  

KK..  CCuurrrreenntt  ssttaattee  ddeennttaall  lliicceennssee  ((aattttaacchh  pprrooooff))  
  

LL..  PPrreeffeerr  ssoommeeoonnee  wwhhoo  hhaass  wwoorrkkeedd  iinn  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  sseettttiinngg  oorr  wwiitthh  ppaattiieennttss  wwhhoo  rreessiiddee  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss  
  

MM..  AAbbiilliittyy  ttoo  sseeee  iinnmmaatteess  oonn  aann  ““eemmeerrggeennccyy””  bbaassiiss  
  

NN..  BBaacckk--uupp  ccoovveerraaggee  
  

OO..  BBiilliinngguuaall  
  

PP..  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  JJaaiill  SSttaannddaarrddss::  

1. Dental emergencies will be evaluated by medical personnel and routed to either local emergency room or referred to 
a dentist, if warranted (p. 20, Jail Operational Plan); 

2. Dental screening will occur during initial medical screening (Medical Screening Form). 
  

QQ..  TTeexxaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss  SSttaannddaarrddss::  

11..  DDeennttaall  CCaarree  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  ddiirreeccttiioonn  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  ddeennttiisstt  lliicceennsseedd  iinn  tthhee  ssttaattee;;  
22..  OOrraall  hhyyggiieennee  aanndd  ddeennttaall  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn  iiss  pprroovviiddeedd;;  
33..  DDeennttaall  ttrreeaattmmeenntt,,  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  eexxttrraaccttiioonnss,,  iiss  pprroovviiddeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  ttrreeaattmmeenntt  ppllaann  ;;  
44..  IInniittiiaall  ddeennttaall  ssccrreeeenniinngg  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ddeennttiisstt  oorr  hheeaalltthh  ccaarree  ppeerrssoonnnneell  pprrooppeerrllyy  ttrraaiinneedd  bbyy  tthhee  ddeennttiisstt;;  
55..  DDeennttaall  ttrreeaattmmeenntt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbaasseedd  oonn  aa  pprriioorriittyy  ooff  nneeeedd,,  lleennggtthh  ooff  iinnccaarrcceerraattiioonn,,  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aann  

aacccceeppttaabbllee  lleevveell  ooff  oorraall  sseellff--ccaarree..  
  

RR..  OOtthheerr  SSppeecciiffiiccss::  

11..  MMuusstt  uunnddeerrggoo  ppoolliiccee  ssccrreeeenniinngg  
22..  MMuusstt  mmaaiinnttaaiinn  lliiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee  

  
SS..  RReessppoonnssee  ttoo  DDeennttiisstt’’ss  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  
TT..  FFuurrnniisshh  pprriiccee  lliisstt  wwiitthh  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  IInnffiirrmmaarryy  rraatteess  ffoorr  aallll  sseerrvviicceess  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd..  
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              AAttttaacchhmmeenntt  AA  

  
RREEFFEERREENNCCEESS  

  
PPlleeaassee  lliisstt  tthhrreeee  ((33))  rreeffeerreenncceess  ooff  ccuurrrreenntt  ccuussttoommeerrss  wwhhoo  ccaann  vveerriiffyy  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  yyoouurr  ccoommppaannyy  pprroovviiddeess..    TThhee  CCoouunnttyy  pprreeffeerrss  
ccuussttoommeerrss  ooff  ssiimmiillaarr  ssiizzee  aanndd  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  ttoo  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ..  
TTHHIISS  FFOORRMM  MMUUSSTT  BBEE  RREETTUURRNNEEDD  WWIITTHH  YYOOUURR  RRFFPP//RRFFQQ..  
  
  

RREEFFEERREENNCCEE  OONNEE  
  
GGoovveerrnnmmeenntt//CCoommppaannyy  NNaammee::__________________________________________________________________________________________________________________  
  
AAddddrreessss::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
CCoonnttaacctt  PPeerrssoonn  aanndd  TTiittllee::__________________________________________________________________________________________________________________________  
  
PPhhoonnee::______________________________________________________________________  FFaaxx::__________________________________________________________________________  
  
CCoonnttrraacctt  PPeerriioodd::______________________________________________________        SSccooppee  ooff  WWoorrkk______________________________________________________  
  
  
  

RREEFFEERREENNCCEE  TTWWOO  
  
GGoovveerrnnmmeenntt//CCoommppaannyy  NNaammee::__________________________________________________________________________________________________________________  
  
AAddddrreessss::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
CCoonnttaacctt  PPeerrssoonn  aanndd  TTiittllee::__________________________________________________________________________________________________________________________  
  
PPhhoonnee::______________________________________________________________________  FFaaxx::__________________________________________________________________________  
  
CCoonnttrraacctt  PPeerriioodd::______________________________________________________        SSccooppee  ooff  WWoorrkk______________________________________________________  
  
  
  

RREEFFEERREENNCCEE  TTHHRREEEE  
  
GGoovveerrnnmmeenntt//CCoommppaannyy  NNaammee::__________________________________________________________________________________________________________________  
  
AAddddrreessss::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
CCoonnttaacctt  PPeerrssoonn  aanndd  TTiittllee::__________________________________________________________________________________________________________________________  
  
PPhhoonnee::______________________________________________________________________  FFaaxx::__________________________________________________________________________  
  
CCoonnttrraacctt  PPeerriioodd::______________________________________________________        SSccooppee  ooff  WWoorrkk______________________________________________________  
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AAttttaacchhmmeenntt  BB  

  
SSTTAATTEE  OOFF  TTEEXXAASS  
CCOOUUNNTTYY  OOFF  CCAAMMEERROONN  

  
AFFIDAVITAFFIDAVIT

  
TThhee  uunnddeerrssiiggnneedd  cceerrttiiffiieess  tthhaatt  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  pprriicceess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarreeffuullllyy  cchheecckkeedd  aanndd  aarree  ssuubbmmiitttteedd  aass  
ccoorrrreecctt  aanndd  ffiinnaall  aanndd  iiff  RRFFPP//RRFFQQ  iiss  aacccceepptteedd  ((wwiitthhiinn  6600  ddaayyss)),,  aaggrreeeess  ttoo  ffuurrnniisshh  aannyy  aanndd//oorr  aallll  iitteemmss  uuppoonn  wwhhiicchh  pprriicceess  aarree  ooffffeerreedd,,  aatt  
tthhee  pprriiccee((ss))  aanndd  uuppoonn  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  SSppeecciiffiiccaattiioonnss..  
  
  BBEEFFOORREE  MMEE,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  aauutthhoorriittyy,,  AA  NNoottaarryy  PPuubblliicc  iinn  aanndd  ffoorr  tthhee  SSttaattee  ooff  ______________,,  oonn  tthhiiss  ddaayy  ppeerrssoonnaallllyy  aappppeeaarreedd  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
wwhhoo,,  aafftteerr  hhaavviinngg  ffiirrsstt  bbeeeenn  dduullyy  sswwoorrnn,,  uuppoonn  ooaatthh  ddiidd  ddeeppoossee  aanndd  ssaayy;;  
  TThhaatt  tthhee  ffoorreeggooiinngg  RRFFPP//RRFFQQ  ssuubbmmiitttteedd  bbyy____________________________________________________________________________________________  
hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  ““PPrrooppoosseerr””  iiss  tthhee  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  aaggeenntt  ooff  ssaaiidd  ccoommppaannyy  aanndd  tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  ssiiggnniinngg  ssaaiidd  pprrooppoossaall  hhaass  bbeeeenn  dduullyy  
aauutthhoorriizzeedd  ttoo  eexxeeccuuttee  tthhee  ssaammee..    PPrrooppoosseerr  aaffffiirrmmss  tthhaatt  tthheeyy  aarree  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  eexxeeccuuttee  tthhiiss  ccoonnttrraacctt,,  tthhaatt  tthhiiss  ccoommppaannyy,,  
ccoorrppoorraattiioonn,,  ffiirrmm,,  ppaarrttnneerrsshhiipp  oorr  iinnddiivviidduuaall  hhaass  nnoott  pprreeppaarreedd  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ  iinn  ccoolllluussiioonn  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  PPrrooppoosseerr..    TThhee  PPrrooppoosseerr    iiss  nnoott  
aa  mmeemmbbeerr  ooff  aannyy  ttrruusstt,,  ppooooll,,  oorr  ccoommbbiinnaattiioonn  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  pprriiccee  ooff  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess  RRFFPP//RRFFQQ  oonn,,  oorr  ttoo  iinnfflluueennccee  aannyy  ppeerrssoonn  ttoo  
RRFFPP//RRFFQQ  oorr  nnoott  ttoo  RRFFPP//RRFFQQ  tthheerreeoonn..    II  ffuurrtthheerr  aaffffiirrmm  tthhaatt  tthhee  PPrrooppoosseerr    hhaass  nnoott  ggiivveenn,,  ooffffeerreedd  ttoo  ggiivvee,,  nnoorr  iinntteennddss  ttoo  ggiivvee,,  aatt  aannyy  
ttiimmee  hheerreeaafftteerr,,  aannyy  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittyy,,  ffuuttuurree  eemmppllooyymmeenntt,,  ggiifftt,,  llooaann,,  ggrraattuuiittyy,,  ssppeecciiaall  ddiissccoouunnttss,,  ttrriipp,,  ffaavvoorr,,  oorr  sseerrvviiccee  ttoo  aa  ppuubblliicc  
sseerrvvaanntt  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ssuubbmmiitttteedd  RRFFPP//RRFFQQ..    TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ  aass  ttoo  pprriicceess,,  tteerrmmss  oorr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaaiidd  RRFFPP//RRFFQQ  
hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ccoommmmuunniiccaatteedd  bbyy  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  nnoorr  bbyy  aannyy  eemmppllooyyeeee  oorr  aaggeenntt  ttoo  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  eennggaaggeedd  iinn  tthhiiss  ttyyppee  ooff  bbuussiinneessss  
pprriioorr  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  ooppeenniinngg  ooff  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ..  
  
NNaammee  aanndd  AAddddrreessss  ooff    PPrrooppoosseerr  ::  
________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________  
  
TTeelleepphhoonnee  nnuummbbeerr__________________________________  
  
FFaaxx  nnuummbbeerr______________________________________________                      ______________________________________________________________________________  
              SSiiggnnaattuurree  
              NNaammee::____________________________________________________________________  
  
              TTiittllee::______________________________________________________________________  
  
SSWWOORRNN  TTOO  AANNDD  SSUUBBSSCCRRIIBBEE  BBEEFFOORREE  MMEE  TTHHIISS____________________ddaayy  ooff________________________2200______________..  
            ________________________________________    ____________________________    __________________  
            NNoottaarryy  PPuubblliicc  iinn  aanndd  ffoorr      CCoouunnttyy                                      SSttaattee  
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                                                      AAttttaacchhmmeenntt  CC  
  

RESIDENCE  CERTIFICATIONRESIDENCE CERTIFICATION
  
  
PPuurrssuuaanntt  ttoo  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  δδ22225522..000011  eett  sseeqq..,,  aass  aammeennddeedd,,  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  rreeqquueessttss  RReessiiddeennccee  CCeerrttiiffiiccaattiioonn..    δδ22225522..000011  eett  
sseeqq..  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  pprroovviiddeess  ssoommee  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  tthhee  aawwaarrddiinngg  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  ccoonnttrraaccttss;;  ppeerrttiinneenntt  pprroovviissiioonnss  ooff  
δδ22225522..000011  aarree  ssttaatteedd  bbeellooww::  
  

11..  ““NNoonnrreessiiddeenntt  PPrrooppoosseerr  ””  rreeffeerrss  ttoo  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  nnoott  aa  rreessiiddeenntt..  
  

22..  ““RReessiiddeenntt  PPrrooppoosseerr  ””  rreeffeerrss  ttoo  aa  ppeerrssoonn  wwhhoossee  pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iiss  iinn  tthhiiss        
                            ssttaattee,,    iinncclluuddiinngg  aa  ccoonnttrraaccttoorr  wwhhoossee  uullttiimmaattee  ppaarreenntt  ccoommppaannyy  oorr  mmaajjoorriittyy  oowwnneerr  hhaass            
                            iittss  pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iinn  tthhiiss  ssttaattee..  
  

  
  II  cceerrttiiffyy  tthhaatt  ____________________________________________________________________________________________________________iiss  aa  RReessiiddeenntt  

                                                                                                  ((CCoommppaannyy  NNaammee))  
PPrrooppoosseerr    ooff  TTeexxaass  aass  ddeeffiinneedd  iinn  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  δδ22225522..000011..  
  
  

  II  cceerrttiiffyy  tthhaatt  ______________________________________________________________________________________________________  iiss  aa  NNoonnrreessiiddeenntt                                                                                                      
                                                                                                                                                  ((CCoommppaannyy  NNaammee))  
PPrrooppoosseerr    aass  ddeeffiinneedd  iinn  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  δδ22225522..000011  aanndd  oouurr  pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iiss  
______________________________________________________________________________________________________________________________..  
                                                                                                                ((CCiittyy  aanndd  SSttaattee))  
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TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
  

  
AADDDDEENNDDAA::  WWhheenn  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aarree  rreevviisseedd,,  tthhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  iillll  iissssuuee  aann  aaddddeenndduumm  aaddddrreessssiinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  cchhaannggee..    OOffffeerroorrss  mmuusstt  
ssiiggnn  aanndd  iinncclluuddee  iitt  iinn  tthhee  rreettuurrnneedd  RRFFPP//RRFFQQ  ppaacckkaaggee..  
  
AADDVVEERRTTIISSIINNGG::    SSeelllleerr  sshhaallll  nnoott  aaddvveerrttiissee  oorr  ppuubblliisshh,,  wwiitthhoouutt  BBuuyyeerr’’ss  PPrriioorr  ccoonnsseenntt,,  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  BBuuyyeerr  hhaass  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhiiss  ccoonnttrraacctt,,  eexxcceepptt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  nneecceessssaarryy  
ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  pprrooppeerr  rreeqquueesstt  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aann  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  ffeeddeerraall,,  ssttaattee  oorr  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
AAWWAARRDD::  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  mmaayy  hhoolldd  aallll  RRffpp//RRffqq’’ss  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss..    CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeelleettee  aannyy  iitteemm  iitt  ccoonnssiiddeerrss  ttoooo  eexxppeennssiivvee..    
RRffpp//RRffqq  pprriicceess  aarree  ttoo  bbee  FF..OO..BB..  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..    AAllll  ddiissccoouunnttss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  lloowweesstt,,  rreessppoonnssiibbllee  PPrrooppoosseerr..    CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  
ttoo  aawwaarrdd  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff    EEVVAALLUUAATTIIOONN  CCRRIITTEERRIIAA  ((AASS  SSTTAATTEEDD  IINN    RRFFPP//RRFFQQ))  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  TTeexxaass,,  ttoo  wwaaiivvee  aannyy  
ffoorrmmaalliittyy  oorr  iirrrreegguullaarriittyy,,  ttoo  mmaakkee  aawwaarrddss  ttoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  ooffffeerroorr,,  ttoo  rreejjeecctt  aannyy  oorr  aallll  RRffpp//RRffqq’’ss..      
  
BBOONNDDSS::  IIff  tthhiiss  RRffpp//RRffqq  rreeqquuiirreess  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  RRffpp//RRffqq  gguuaarraanntteeee  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  bboonndd,,  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  sseeppaarraattee  ppaaggee  eexxppllaaiinniinngg  tthhoossee  rreeqquuiirreemmeennttss..    RRffpp//RRffqq’’ss  
ssuubbmmiitttteedd  wwiitthhoouutt  tthhee  rreeqquuiirreedd  RRFFPP//RRFFQQ  bboonndd  oorr  ccaasshhiieerr’’ss  cchheecckk  aarree  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  
  
CCAANNCCEELLLLAATTIIOONN  AANNDD  TTEERRMMIINNAATTIIOONN::  BBuuyyeerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccaanncceell  ffoorr  ddeeffaauulltt  aallll  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  uunnddeelliivveerreedd  ppoorrttiioonn  ooff  tthhiiss  oorrddeerr  iiff  SSeelllleerr  bbrreeaacchheess  
aannyy  ooff  tthhee  tteerrmmss  hheerreeooff,,  iinncclluuddiinngg  wwaarrrraannttiieess  ooff  SSeelllleerr  oorr  iiff  tthhee  SSeelllleerr  bbeeccoommeess  iinnssoollvveenntt  oorr  ccoommmmiittss  aaccttss  ooff  bbaannkkrruuppttccyy..    SSuucchh  rriigghhtt  ooff  ccaanncceellllaattiioonn  iiss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo,,  aanndd  
nnoott  iinn  lliieeuu  ooff,,  aannyy  ootthheerr  rreemmeeddiieess  wwhhiicchh  BBuuyyeerr  mmaayy  hhaavvee  iinn  llaaww  oorr  eeqquuiittyy..  
  
TTEERRMMIINNAATTIIOONN::    TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  wwoorrkk  uunnddeerr  tthhiiss  oorrddeerr  mmaayy  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  iinn  wwhhoollee,,  oorr  iinn  ppaarrtt,,  bbyy  tthhee  BBuuyyeerr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhiiss  pprroovviissiioonn..    TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  
wwoorrkk  hheerreeuunnddeerr  sshhaallll  bbee  eeffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddeelliivveerryy  ttoo  tthhee  SSeelllleerr  ooff  aa  ““NNoottiiccee  ooff  TTeerrmmiinnaattiioonn””  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  wwoorrkk  uunnddeerr  tthhee  oorrddeerr  iiss  
tteerrmmiinnaatteedd  aanndd  tthhee  ddaattee  uuppoonn  wwhhiicchh  ssuucchh  tteerrmmiinnaattiioonn  bbeeccoommeess  eeffffeeccttiivvee..    SSuucchh  rriigghhtt  ooff  tteerrmmiinnaattiioonn  iiss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo,,  aanndd  nnoott  iinn  lliieeuu  ooff,,  rriigghhttss  ooff  BBuuyyeerr  sseett  ffoorrtthh..  
CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  tteerrmmiinnaattee  tthhee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  ddeeffaauulltt  iiff  ooffffeerroorr  bbrreeaacchheess  aannyy  ooff  tthhee  tteerrmmss  tthheerreeiinn,,  iinncclluuddiinngg  wwaarrrraannttiieess  ooff  ooffffeerroorr  oorr  iiff  tthhee  ooffffeerroorr  
bbeeccoommeess  iinnssoollvveenntt  oorr  ccoommmmiittss  aaccttss  ooff  bbaannkkrruuppttccyy..    SSuucchh  rriigghhtt  ooff  tteerrmmiinnaattiioonn  iiss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aanndd  nnoott  iinn  lliieeuu  ooff  aannyy  ootthheerr  rreemmeeddiieess  wwhhiicchh  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  mmaayy  hhaavvee  iinn  
llaaww  oorr  eeqquuiittyy..    DDeeffaauulltt  mmaayy  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ffaaiilluurree  ttoo  ddeelliivveerr  tthhee  pprrooppeerr  ggooooddss  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  wwiitthhiinn  tthhee  pprrooppeerr  aammoouunntt  ooff  ttiimmee,,  aanndd//oorr  ttoo  pprrooppeerrllyy  
ppeerrffoorrmm  aannyy  aanndd  aallll  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreedd  ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy’’ss  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd//oorr  ttoo  mmeeeett  aallll  ootthheerr  oobblliiggaattiioonnss  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss..    CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  mmaayy  tteerrmmiinnaattee  tthhee  
ccoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  ccaauussee  uuppoonn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  wwrriitttteenn  nnoottiiccee..  
  
CCOONNTTRRAACCTT  RREENNEEWWAALLSS::  RReenneewwaallss  mmaayy  bbee  mmaaddee  OONNLLYY  bbyy  wwrriitttteenn  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  aanndd  tthhee  ooffffeerroorr..    AAnnyy  pprriiccee  eessccaallaattiioonnss  aarree  lliimmiitteedd  ttoo  tthhoossee  
ssttaatteedd  bbyy  tthhee  ooffffeerroorr  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  RRFFPP//RRFFQQ..    AAnnnnuuaall  RRFFPP//RRFFQQ  rreenneewwaall  ––  PPrriiccee  IInnccrreeaasseess::    AAllll  AAnnnnuuaall  RRFFPP//RRFFQQ’’ss  wwiitthh  aa  oonnee  ((11))  yyeeaarr  rreenneewwaall  ooppttiioonn  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  
aawwaarrddeedd  PPrrooppoosseerr  mmuusstt  nnoottiiffyy  CCaammeerroonn    CCoouunnttyy  ooff  aannyy  aannttiicciippaatteedd  pprriiccee  iinnccrreeaasseess  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  AAnnnnuuaall  RRFFPP//RRFFQQ  ((iinn  wwrriittiinngg))  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  mmoonntthhss  pprriioorr  ttoo  tthhee  aannnnuuaall  
rreenneewwaall  aawwaarrdd  ddaattee  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ..    TThhiiss  aalllloowwss  tthhee  CCoouunnttyy  ssuuffffiicciieenntt  ttiimmee  ttoo  ppllaann  ffoorr  rree--PPrrooppoossiinngg  dduuee  ttoo  aa  
vveennddoorr  rreeqquuiirreedd  pprriiccee  iinnccrreeaassee..    IIff  VVeennddoorr  ffaaiillss  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  CCoouunnttyy  iitt  sshhaallll  bbee  aassssuummeedd  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  pprriiccee  iinnccrreeaassee  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr’’ss  aawwaarrdd  ppeerriioodd  iiff  
rreenneewweedd..    TThhiiss  pprroocceedduurree  ddooee  nnoott  aappppllyy  ttoo  aannyy  AAnnnnuuaall  RRFFPP//RRFFQQ’’ss  wwhhiicchh  aallllooww  ffoorr  OOppeenn  MMaarrkkeett  PPrriiccee  iinnccrreeaasseess  oorr  CCoosstt  aalllloowwaannccee  iinnccrreeaasseess  dduurriinngg  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  
aawwaarrdd  ppeerriioodd  ((aass  ssoo  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  ddooccuummeennttss))..  
  
DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN::    IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ffaaiirr  eemmppllooyymmeenntt  pprraaccttiicceess,,  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aaggrreeeess  aass  ffoolllloowwss::    11..))  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  
aaggaaiinnsstt  aannyy  eemmppllooyyeeee  oorr  aapppplliiccaanntt  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt  bbeeccaauussee  ooff  rraaccee,,  sseexx,,  ccoolloorr,,  aaggee,,  rreelliiggiioonn,,  hhaannddiiccaapp,,  oorr  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn;;  22))  iinn  aallll  ssoolliicciittaattiioonnss  oorr  aaddvveerrttiisseemmeennttss  ffoorr  
eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  ssttaattee  tthhaatt  aallll  qquuaalliiffiieedd  aapppplliiccaannttss  wwiillll  rreecceeiivvee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  rraaccee,,  ccoolloorr,,  sseexx,,  aaggee,,  rreelliiggiioonn,,  hhaannddiiccaapp  oorr  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn;;  33))  
tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  ffuurrnniisshh  ssuucchh  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeppoorrttss  aass  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthheessee  rreegguullaattiioonnss;;  aanndd  44))  
ffaaiilluurree  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthheessee  llaawwss  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  aa  bbrreeaacchh  ooff  ccoonnttrraacctt  aanndd  iitt  mmaayy  bbee  ccaanncceelllleedd,,  tteerrmmiinnaatteedd  oorr  ssuussppeennddeedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt..  
  
DDIISSQQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  OOFFFFEERROORR::  UUppoonn  ssiiggnniinngg  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ  ddooccuummeenntt,,  aann  ooffffeerroorr  ooffffeerriinngg  ttoo  sseellll  ssuupppplliieess,,  mmaatteerriiaallss,,  sseerrvviicceess,,  oorr  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  CCaammeerroonn  
CCoouunnttyy  cceerrttiiffiieess  tthhaatt  tthhee  ooffffeerroorr  hhaass  nnoott  vviioollaatteedd  tthhee  aannttiittrruusstt  llaawwss  ooff  tthhiiss  ssttaattee  ccooddiiffiieedd  iinn  TTeexxaass  BBuussiinneessss  aanndd  CCoommmmeerrccee  CCooddee  δδ1155..0011,,  eett  sseeqq..,,  aass  aammeennddeedd,,  oorr  tthhee  
ffeeddeerraall  aannttiittrruusstt  llaawwss,,  aanndd  hhaass  nnoott  ccoommmmuunniiccaatteedd  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  mmaaddee  ttoo  aannyy  ccoommppeettiittoorr  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  eennggaaggeedd  iinn  ssuucchh  lliinnee  ooff  bbuussiinneessss..    AAnnyy  
oorr  aallll  RRFFPP//RRFFQQ’’ss  mmaayy  bbee  rreejjeecctteedd  iiff  tthhee  CCoouunnttyy  bbeelliieevveess  tthhaatt  ccoolllluussiioonn  eexxiissttss  aammoonngg  tthhee  ooffffeerroorrss..    RRFFPP//RRFFQQss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  pprriicceess  aarree  oobbvviioouussllyy  uunnbbaallaanncceedd  mmaayy  bbee  
rreejjeecctteedd..    IIff  mmuullttiipplleess  aarree  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  aann  ooffffeerroorr  aanndd  aafftteerr  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ’’ss  aarree  ooppeenneedd,,  oonnee  ooff  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ’’ss  aarree  wwiitthhddrraawwnn,,  tthhee  rreessuulltt  wwiillll  bbee  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  RRFFPP//RRFFQQss  
ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhaatt  ooffffeerroorr  wwiillll  bbee  wwiitthhddrraawwnn;;  hhoowweevveerr,,  nnootthhiinngg  hheerreeiinn  pprroohhiibbiittss  aa  vveennddoorr  ffrroomm  ssuubbmmiittttiinngg  mmuullttiipplleess  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess..  
  
EEVVAALLUUAATTIIOONN::  AAllll  pprrooppoossaallss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  llaaww  aanndd  rreevviieewweedd  ttoo  aassssuurree  tthheeyy  aarree  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..  EEvvaalluuaattiioonnss  sshhaallll  bbee  
bbaasseedd  oonn  ccrriitteerriiaa,,  bbeeaarriinngg  oonn  pprriiccee,,  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  iitteemmss//sseerrvviicceess  iinn  tthhee  uusseerr  eennvviirroonnmmeenntt..  AAnnyy  ssppeecciiffiicc  ccrriitteerriiaa  sseeccttiioonn  oorr  sseeccttiioonnss  iiddeennttiiffiieedd  eellsseewwhheerree  iinn  tthhiiss  
rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  mmaayy  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  oonnee  oorr  mmoorree  eevvaalluuaattoorrss  oonnccee  tthhee  bbaassiiss  aanndd  ddeettaaiillss  ooff  tthhiiss  pprroocceessss  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  OOffffiicceerr  aanndd  
aacckknnoowwlleeddggeedd  bbyy  tthhee  EEvvaalluuaattiioonn  CCoommmmiitttteeee..    DDeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhiiss  sseelleeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ooffffeerroorrss  aanndd  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt  
uuppoonn  rreeqquueesstt..  EEvvaalluuaattiioonn  sshheeeettss  aanndd  ssuummmmaarryy  ooff  aallll  RRFFPP//RRFFQQ’’ss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  bbyy  tthhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  CCoommmmiitttteeee’’ss  
rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt..  CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  aallll  RRFFPP//RRFFQQ  rreeqquuiirreemmeennttss,,  ddeelliivveerryy  aanndd  nneeeeddss  ooff  tthhee  uussiinngg  ddeeppaarrttmmeenntt  aarree  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  
iinn  eevvaalluuaattiinngg  RRFFPP//RRFFQQ’’ss..    PPrriicciinngg  iiss  NNOOTT  tthhee  oonnllyy  ccrriitteerriioonn  ffoorr  mmaakkiinngg  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ((sseeee  ccrriitteerriiaa  aanndd  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ooff  pprriiccee  aanndd  ootthheerr  eevvaalluuaattiioonn  
ffaaccttoorrss,,  iiff  aannyy,,  ssppeecciiffiieedd  eellsseewwhheerree  iinn  tthhiiss  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss..  ))..    TThhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonnttaacctt  aannyy  ooffffeerroorr,,  aatt  aannyy  
ttiimmee,,  ttoo  ccllaarriiffyy,,  vveerriiffyy  oorr  rreeqquueesstt  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aannyy  RRFFPP//RRFFQQ..  TThhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  ffuurrtthheerr  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  hhoolldd  nneeggoottiiaattiioonn  
ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  aannyy  rreessppoonnssiibbllee  ooffffeerroorr  ssuubbmmiittttiinngg  pprrooppoossaallss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  ssuusscceeppttiibbllee  ooff  bbeeiinngg  sseelleecctteedd  ffoorr  aawwaarrdd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  llaaww..  
  
PPRROOTTEESSTT  PPRROOCCEEDDUURREESS::    PPrroocceedduurree  --  TThhiiss  pprrootteesstt  pprroocceedduurree  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  vveennddoorrss  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhiiss  RRFFPP  rreeqquueessttiinngg  aa  ddeebbrriieeffiinngg  ccoonnffeerreennccee..      
Debriefing  Conference  Debriefing Conference ––  AA  ddeebbrriieeffiinngg  ccoonnffeerreennccee  mmuusstt  bbee  rreeqquueesstteedd  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  bbuussiinneessss  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  
RRFFPP//RRFFQQ  aawwaarrdd  bbyy  tthhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss’’  CCoouurrtt..  
  
Protests  are  madeProtests are made  --    11..  TToo  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aafftteerr  tthhee  ddeebbrriieeffiinngg  ccoonnffeerreennccee..    VVeennddoorr  pprrootteessttss  sshhaallll  bbee  rreecceeiivveedd,,  iinn  wwrriittiinngg,,  bbyy  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  
wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  vveennddoorr  ddeebbrriieeffiinngg  ccoonnffeerreennccee..  22..TToo  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  oonnllyy  aafftteerr  pprrootteessttiinngg  ffiirrsstt  ttoo  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  iittss  rreessoolluuttiioonn  iiss  
nnoott  ssaattiissffaaccttoorryy  ttoo  tthhee  pprrootteessttiinngg  ppaarrttyy..    PPrrootteessttss  ttoo  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  sshhaallll  bbee  rreecceeiivveedd,,  iinn  wwrriittiinngg,,  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  vveennddoorr  hhaass  rreecceeiivveedd  nnoottiiffiiccaattiioonn  
ooff  aa  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  pprrootteesstt  ffrroomm  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt..  33..  TToo  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt,,  oonnllyy  aafftteerr    tthhee  pprrootteesstt  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  aanndd  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  
wwaass  nnoott  rreessoollvveedd  ssaattiissffaaccttoorryy  ttoo  tthhee  pprrootteessttoorr..    PPrrootteessttss  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  vveennddoorr  hhaass  rreecceeiivveedd  nnoottiiffiiccaattiioonn  
ooff  tthhee  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr’’ss  ddeecciissiioonn..    
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Grounds  for  protestGrounds for protest    ––  11..  EErrrroorrss  wweerree  mmaaddee  iinn  ccoommppuuttiinngg  tthhee  ssccoorree..  22..  TThhee  CCoouunnttyy  ffaaiilleedd  ttoo  ffoollllooww  pprroocceedduurreess  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhee  RRFFPP,,  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  ppoolliiccyy::    
AAccqquuiissiittiioonn  oorr  aapppplliiccaabbllee  ssttaattee  oorr  ffeeddeerraall  llaawwss  oorr  rreegguullaattiioonnss..  33..  BBiiaass,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  aann  eevvaalluuaattoorr..    PPrrootteessttss  nnoott  bbaasseedd  oonn  tthheessee  
ccrriitteerriiaa  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  
Format  and  ContentFormat and Content  --    PPrrootteessttiinngg  vveennddoorrss  sshhaallll  iinncclluuddee,,  iinn  tthheeiirr  wwrriitttteenn  pprrootteesstt  ttoo  tthhee  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt,,  aallll  ffaaccttss  aanndd  aarrgguummeennttss  uuppoonn  wwhhiicchh  tthheeyy  
rreellyy..    VVeennddoorrss  sshhaallll,,  aatt  aa  mmiinniimmuumm,,  pprroovviiddee::  11..  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  pprrootteessttiinngg  vveennddoorr;;  nnaammee  ooff  ffiirrmm,,  mmaaiilliinngg  aaddddrreessss,,  pphhoonnee  nnuummbbeerr  aanndd  nnaammee  ooff  iinnddiivviidduuaall  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  pprrootteesstt..  22..    IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  mmeetthhoodd..    33..    SSppeecciiffiicc  aanndd  ccoommpplleettee  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  aaccttiioonn((ss))  
pprrootteesstteedd..    44..  SSppeecciiffiicc  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  ggrroouunnddss  ffoorr  tthhee  pprrootteesstt..  55..    DDeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  rreelliieeff  oorr  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  rreeqquueesstteedd..  66..  FFoorr  pprrootteessttss  ttoo  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  oorr  tthhee  
CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt,,  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  wwrriitttteenn  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  pprrootteesstt..      
Review  ProcessReview Process  ––  11..    UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  vveennddoorr  pprrootteesstt,,  tthhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  ppoossttppoonnee  ffuurrtthheerr  sstteeppss  iinn  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  pprroocceessss  uunnttiill  tthhee  vveennddoorr  pprrootteesstt  hhaass  
bbeeeenn  rreessoollvveedd..    22..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  iinntteerrnnaall  pprrootteesstt  rreevviieeww  pprroocceedduurreess  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  aa))  TThhee  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  aann  oobbjjeeccttiivvee  rreevviieeww  ooff  tthhee  
pprrootteesstt  bbyy  iinnddiivviidduuaallss  nnoott  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  pprrootteesstteedd..    TThhee  rreevviieeww  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  wwrriitttteenn  pprrootteesstt  mmaatteerriiaall  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  vveennddoorr..    bb))    AA  wwrriitttteenn  
ddeecciissiioonn  wwiillll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  vveennddoorr  wwiitthhiinn  ffiivvee  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  pprrootteesstt,,  uunnlleessss  mmoorree  ttiimmee  iiss  nneeeeddeedd..    TThhee  pprrootteessttiinngg  vveennddoorr  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  iiff  
aaddddiittiioonnaall  ttiimmee  iiss  nneecceessssaarryy..    
County  Auditor  Review  ProcessCounty Auditor Review Process  --    11..  TThhee  vveennddoorr  mmaayy  pprrootteesstt  ttoo  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  ffiivvee  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  vveennddoorr  hhaass  rreecceeiivveedd  nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  
aaggeennccyy  ddeecciissiioonn..    22..  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  aallll  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ffaaccttss  aanndd  iissssuuee  aa  ddeecciissiioonn  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  ffiivvee  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  pprrootteesstt,,  uunnlleessss  
mmoorree  ttiimmee  iiss  nneeeeddeedd..    TThhee  pprrootteessttiinngg  vveennddoorr  sshhaallll    bbee  nnoottiiffiieedd  iiff  aaddddiittiioonnaall  ttiimmee  iiss  nneecceessssaarryy..    TThhee  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr’’ss  ddeecciissiioonn  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  ffiinnaall    sstteepp  ooff  tthhee  pprrootteesstt  
pprroocceessss,,  eexxcceepptt  pprrootteessttss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  CCoommiissssiioonneerr’’ss  CCoouurrtt..  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  mmaayy  cchhoooossee  ttoo  ccoonnvveennee  aa  PPrrootteesstt  RReevviieeww  BBooaarrdd  ((BBooaarrdd))..    TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  
bbee  aaddvviissoorryy  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  aanndd  iittss  ssccooppee  ooff  rreevviieeww  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  pprroocceedduurraall  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  pprrootteessttiinngg  vveennddoorr..  
Final  DeterminationFinal Determination    --  TThhee  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  sshhaallll    11..  FFiinndd  tthhee  pprrootteesstt  llaacckkiinngg  iinn  mmeerriitt  aanndd  uupphhoolldd  tthhee  aaggeennccyy’’ss  aaccttiioonn;;  oorr    22..    FFiinndd  oonnllyy  tteecchhnniiccaall  oorr  hhaarrmmlleessss  eerrrroorrss  iinn  
tthhee  aaggeennccyy’’ss  aaccqquuiissiittiioonn  pprroocceessss  ccoonndduucctt,,  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aaggeennccyy  ttoo  bbee  iinn  ssuubbssttaannttiiaall  ccoommpplliiaannccee,,  aanndd  rreejjeecctt  tthhee  pprrootteesstt;;  oorr  33..  FFiinndd  mmeerriitt  iinn  tthhee  pprrootteesstt  aanndd  pprroovviiddee  tthhee  
aaggeennccyy  ooppttiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  iinncclluuddee  aa))  CCoorrrreecctt  iittss  eerrrroorrss  aanndd  rreeeevvaalluuaattee  aallll  pprrooppoossaallss,,  aanndd//oorr  
bb))RReeiissssuuee  tthhee  vveennddoorr  ssoolliicciittaattiioonn  ddooccuummeenntt;;  oorr    cc))  MMaakkee  ootthheerr  ffiinnddiinnggss  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  ootthheerr  ccoouurrsseess  ooff  aaccttiioonn  aass  aapppprroopprriiaattee..  
Commissioners  Court  Review  ProcessCommissioners Court Review Process  --  PPrrootteessttss  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt  mmaayy  bbee  mmaaddee  oonnllyy  ffoorr  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt  aapppprroovveedd  aaccqquuiissiittiioonnss,,  aanndd  oonnllyy  aafftteerr  rreevviieeww  
bbyy  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr..    PPrrootteessttss  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  lleetttteerr  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  JJuuddggee,,  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt,,  wwhhoo  mmaayy  eessttaabblliisshh  pprroocceedduurreess  ttoo  
rreessoollvvee  tthhee  pprrootteesstt..    PPrrootteessttss  sshhaallll  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  JJuuddggee,,  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt,,  wwiitthhiinn  ffiivvee  bbuussiinneessss  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd..    TThhee  rreessuullttiinngg  ddeecciissiioonn  iiss  ffiinnaall,,  wwiitthh  nnoo  ffuurrtthheerr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aappppeeaall  aavvaaiillaabbllee..  
  
FFIISSCCAALL  FFUUNNDDIINNGG::  AA  mmuullttii--yyeeaarr  lleeaassee  oorr  lleeaassee//ppuurrcchhaassee  aarrrraannggeemmeenntt  ((iiff  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  SSppeecciiaall  RReeqquuiirreemmeennttss//IInnssttrruuccttiioonnss)),,  oorr  aannyy  ccoonnttrraacctt  ccoonnttiinnuuiinngg  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
aann  eexxtteennssiioonn  ooppttiioonn,,  mmuusstt  iinncclluuddee  ffiissccaall  ffuunnddiinngg  oouutt..    IIff,,  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn,,  ffuunnddss  aarree  nnoott  aapppprroopprriiaatteedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  lleeaassee  oorr  ccoonnttrraacctt,,  ssaaiidd  lleeaassee  oorr  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbeeccoommee  
nnuullll  aanndd  vvooiidd  oonn  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  ffuunnddss..    AAfftteerr  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  lleeaassee,,  lleeaasseedd  eeqquuiippmmeenntt  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  bbyy  tthhee  ooffffeerroorr  ffrroomm  tthhee  uussiinngg  
ddeeppaarrttmmeenntt  wwiitthhoouutt  ppeennaallttyy  ooff  aannyy  kkiinndd  oorr  ffoorrmm  ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy..    AAllll  cchhaarrggeess  aanndd  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  rreellaatteedd  ttoo  ddeelliivveerryy,,  iinnssttaallllaattiioonn,,  rreemmoovvaall  aanndd  rreeddeelliivveerryy  sshhaallll  bbee  
tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ooffffeerroorr..  
  
GGRRAATTUUIITTIIEESS  AANNDD  PPRROOHHIIBBIITTIIOONN  AAGGAAIINNSSTT  PPEERRSSOONNAALL  IINNTTEERREESSTT  IINN  CCOONNTTRRAACCTTSS::    AAnnyy  eelleecctteedd  oorr  aappppooiinntteedd  ooffffiicciiaall  wwhhoo  hhaass  aannyy  ssuubbssttaannttiiaall  iinntteerreesstt,,  
eeiitthheerr  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt,,  iinn  aannyy  bbuussiinneessss  eennttiittyy  sseeeekkiinngg  ttoo  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy,,  sshhaallll,,  bbeeffoorree  aannyy  vvoottee  oorr  ddeecciissiioonn  oonn  aannyy  mmaatttteerr  iinnvvoollvviinngg  tthhee  bbuussiinneessss  eennttiittyy,,  ffiillee  aann  
aaffffiiddaavviitt  ssttaattiinngg  tthhee  nnaattuurree  aanndd  eexxtteenntt  ooff  iinntteerreesstt  aanndd  sshhaallll  aabbssttaaiinn  ffrroomm  aannyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  mmaatttteerr..    TThhiiss  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  iiff  tthhee  vvoottee  oorr  ddeecciissiioonn  wwiillll  nnoott  hhaavvee  aannyy  
ssppeecciiaall  eeffffeecctt  oonn  tthhee  eennttiittyy  ootthheerr  tthhaann  iittss  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ppuubblliicc..    HHoowweevveerr,,  iiff  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  iiss  aallssoo  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffiillee,,  aanndd  ddoo  ffiillee  ssiimmiillaarr  aaffffiiddaavviittss,,  tthhaann  tthhee  
mmeemmbbeerr  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  aabbssttaaiinn  ffrroomm  ffuurrtthheerr  ppaarrttiicciippaattiioonn..    AAttttaacchheedd  aanndd  iinncclluuddeedd  iiss  aa  ddiisscclloossuurree  ooff  aallll  ooff  tthhiiss  CCoommppaannyy’’ss  bbuussiinneessss  oorr  ppeeccuunniiaarryy  ffiinnaanncciiaall  rreellaattiioonnsshhiippss  
wwiitthh  ooffffiicceerrss  oorr  eemmppllooyyeeeess  ooff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  oorr  CCoouunnttyy  eennttiittiieess  ((iiff  aannyy  ssuucchh  rreellaattiioonnsshhiippss  eexxiissttss))  mmuusstt  bbee  aattttaacchheedd  aanndd  iinncclluuddeedd  wwiitthh  RRFFPP//RRFFQQ  ssuubbmmiitttteedd..    TThhee  BBuuyyeerr  
mmaayy,,  bbyy  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  SSeelllleerr,,  ccaanncceell  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  lliiaabbiilliittyy  ttoo  SSeelllleerr  iiff  iitt  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  BBuuyyeerr  tthhaatt  ggrraattuuiittiieess,,  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  eenntteerrttaaiinnmmeenntt,,  ggiiffttss,,  oorr  
ootthheerrwwiissee,,  wweerree  ooffffeerreedd  oorr  ggiivveenn  bbyy  tthhee  SSeelllleerr,,  oorr  aannyy  aaggeenntt,,  oorr  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  SSeelllleerr,,  ttoo  aannyy  ooffffiicceerr  oorr  eemmppllooyyeeee  ooff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoowwaarrdd  sseeccuurriinngg  
aa  ccoonnttrraacctt  oorr  sseeccuurriinngg  ffaavvoorraabbllee  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  aawwaarrddiinngg  oorr  aammeennddiinngg  oorr  tthhee  mmaakkiinngg  oorr  aannyy  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ppeerrffoorrmmiinngg  ooff  ssuucchh  aa  
ccoonnttrraacctt..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  iiss  ccaanncceelllleedd  bbyy  BBuuyyeerr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  pprroovviissiioonn  ,,  BBuuyyeerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  rriigghhttss  aanndd  rreemmeeddiieess,,  ttoo  rreeccoovveerr  oorr  
wwiitthhhhoolldd  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  ccoosstt  iinnccuurrrreedd  bbyy  SSeelllleerr  iinn  pprroovviiddiinngg  ssuucchh  ggrraattuuiittiieess..    CCoonnssiisstteenntt  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  ttiiee  RRFFPP’’ss//RRFFQQ’’ss  ccoouulldd  ccaauussee  rreejjeeccttiioonn  ooff  RRFFPP//RRFFQQ’’ss  bbyy  tthhee  
CCoouunnttyy  aanndd//oorr  iinnvveessttiiggaattiioonn  ffoorr  AAnnttii--TTrruusstt  vviioollaattiioonnss..  PPrrooppoosseerr  gguuaarraanntteeeess  tthhaatt  hhee  hhaass  nnoott  rreettaaiinneedd  aa  ppeerrssoonn  ttoo  ssoolliicciitt  oorr  sseeccuurree  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  uuppoonn  aann  aaggrreeeemmeenntt  oorr  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr  aa  ccoommmmiissssiioonn,,  ppeerrcceennttaaggee,,  bbrrookkeerraaggee  oorr  ccoonnttiinnggeenntt  ffeeee,,  eexxcceepptt  ffoorr  rreetteennttiioonn  ooff  bboonnaa  ffiiddee  eemmppllooyyeeeess  oorr  bboonnaa  ffiiddee  eessttaabblliisshheedd  ccoommmmeerrcciiaall  sseelllliinngg  
aaggeenncciieess  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sseeccuurriinngg  bbuussiinneessss..      
  
HHIISSTTOORRIICCAALLLLYY  UUNNDDEERRUUTTIILLIIZZEEDD  BBUUSSIINNEESSSS  ((HHUUBB))  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::    IIff    PPrrooppoosseerr  iiss  aa  CCeerrttiiffiieedd  HHiissttoorriiccaallllyy  UUnnddeerruuttiilliizzeedd  BBuussiinneessss  ((HHUUBB)),,  pplleeaassee  
iinncclluuddee  aa  ccooppyy  ooff  yyoouurr  HHUUBB  CCeerrttiiffiiccaattee  wwiitthh  yyoouurr  PPrrooppoossaall..    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  aassssiisstt  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  iinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ttrraacckkiinngg  ooff  HHUUBB  uuttiilliizzaattiioonn..          
  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE::  MMaaiinntteennaannccee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eeqquuiippmmeenntt  RRFFPP//RRFFQQ  sshhoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  bbyy  aa  mmaannuuffaaccttuurreerr  aauutthhoorriizzeedd  mmaaiinntteennaannccee  ffaacciilliittyy..    CCoossttss  
ffoorr  tthhiiss  sseerrvviiccee  sshhaallll  bbee  sshhoowwnn  oonn  tthhee  PPrriicciinngg//DDeelliivveerryy  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorrmm..    IIff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  ooppttss  ttoo  iinncclluuddee  mmaaiinntteennaannccee,,  iitt  sshhaallll  bbee  ssoo  ssttaatteedd  iinn  tthhee  ppuurrcchhaassee  oorrddeerr  aanndd  
ssaaiidd  ccoosstt  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd..    SSeerrvviiccee  wwiillll  ccoommmmeennccee  oonnllyy  uuppoonn  eexxppiirraattiioonn  ooff  aapppplliiccaabbllee  wwaarrrraannttiieess  aanndd  sshhoouulldd  bbee  pprriicceedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  
  
MMAATTEERRIIAALL  SSAAFFEETTYY  DDAATTAA  SSHHEEEETTSS::  UUnnddeerr  tthhee  ““HHaazzaarrddoouuss  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAcctt””,,  ccoommmmoonnllyy  kknnoowwnn  aass  tthhee  ““TTeexxaass  RRiigghhtt  TToo  KKnnooww  AAcctt””,,  aann  ooffffeerroorr  mmuusstt  pprroovviiddee  
ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  wwiitthh  eeaacchh  ddeelliivveerryy,,  mmaatteerriiaall  ssaaffeettyy  ddaattaa  sshheeeettss  wwhhiicchh  aarree  aapppplliiccaabbllee  ttoo  hhaazzaarrddoouuss  ssuubbssttaanncceess  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  AAcctt..    FFaaiilluurree  ooff  tthhee  ooffffeerroorr  ttoo  ffuurrnniisshh  tthhiiss  
ddooccuummeennttaattiioonn  wwiillll  bbee  ccaauussee  ttoo  rreejjeecctt  aannyy  RRFFPP//RRFFQQ  aappppllyyiinngg  tthheerreettoo..  
  
NNAAMMEE  BBRRAANNDDSS::  SSppeecciiffiiccaattiioonnss  mmaayy  rreeffeerreennccee  nnaammee  bbrraannddss  aanndd  mmooddeell  nnuummbbeerrss..    IItt  iiss  nnoott  tthhee  iinntteenntt  ooff  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  ttoo  rreessttrriicctt  tthheessee  RRFFPP//RRFFQQss  iinn  ssuucchh  ccaasseess,,  bbuutt  
ttoo  eessttaabblliisshh  aa  ddeessiirreedd  qquuaalliittyy  lleevveell  ooff  mmeerrcchhaannddiissee  oorr  ttoo  mmeeeett  aa  pprree--eessttaabblliisshheedd  ssttaannddaarrdd  dduuee  ttoo  lliikkee  eexxiissttiinngg  iitteemmss..    OOffffeerroorrss  mmaayy  ooffffeerr  iitteemmss  ooff  eeqquuaall  ssttaattuurree  aanndd  tthhee  
bbuurrddeenn  ooff  pprrooooff  ooff  ssuucchh  ssttaattuurree  rreessttss  wwiitthh  ooffffeerroorrss..    CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  sshhaallll  aacctt  aass  ssoollee  jjuuddggee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  eeqquuaalliittyy  aanndd  aacccceeppttaabbiilliittyy  ooff  pprroodduuccttss  ooffffeerreedd..  
  
PPRRIICCIINNGG::  PPrriicceess  ffoorr  aallll  ggooooddss  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  sshhaallll  bbee  ffiirrmm  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  aanndd  sshhaallll  bbee  ssttaatteedd  oonn  tthhee  PPrriicciinngg//DDeelliivveerryy  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorrmm..    PPrriicceess  sshhaallll  
bbee  aallll  iinncclluussiivvee::  NNoo  pprriiccee  cchhaannggeess,,  aaddddiittiioonnss,,  oorr  ssuubbsseeqquueenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  hhoonnoorreedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..    AAllll  pprriicceess  mmuusstt  bbee  wwrriitttteenn  iinn  iinnkk  oorr  
ttyyppeewwrriitttteenn..    PPrriicciinngg  oonn  aallll  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ffrreeiigghhtt,,  ddrraayyaaggee  aanndd  ootthheerr  cchhaarrggeess  aarree  ttoo  bbee  pprreeppaaiidd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aanndd  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  pprriicceess..    IIff  tthheerree  aarree  aannyy  
aaddddiittiioonnaall  cchhaarrggeess  ooff  aannyy  kkiinndd,,  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ssppeecciiffiieedd  oorr  uunnssppeecciiffiieedd,,  ooffffeerroorr  MMUUSSTT  iinnddiiccaattee  tthhee  iitteemmss  rreeqquuiirreedd  aanndd  aatttteennddaanntt  ccoossttss  oorr  ffoorrffeeiitt  tthhee  
rriigghhtt  ttoo  ppaayymmeenntt  ffoorr  ssuucchh  iitteemmss..    WWhheerree  uunniitt  pprriicciinngg  aanndd  eexxtteennddeedd  pprriicciinngg  ddiiffffeerr,,  uunniitt  pprriicciinngg  pprreevvaaiillss..  
    
RREECCYYCCLLEEDD  MMAATTEERRIIAALLSS::  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  eennccoouurraaggeess  tthhee  uussee  ooff  pprroodduuccttss  mmaaddee  ooff  rreeccyycclleedd  mmaatteerriiaallss  aanndd  sshhaallll  ggiivvee  pprreeffeerreennccee  iinn  ppuurrcchhaassiinngg  ttoo  pprroodduuccttss  mmaaddee  ooff  
rreeccyycclleedd  mmaatteerriiaallss  iiff  tthhee  pprroodduuccttss  mmeeeett  aapppplliiccaabbllee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aass  ttoo  qquuaannttiittyy  aanndd  qquuaalliittyy..    CCoouunnttyy  wwiillll  bbee  tthhee  ssoollee  jjuuddggee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  pprroodduucctt  pprreeffeerreennccee  aapppplliiccaattiioonn..  
  
SSCCAANNNNEEDD  RREE--TTYYPPEEDD  RREESSPPOONNSSEE  ––  FFLLOOPPPPYY  DDIISSKK::  IIff  iinn  iittss  RRFFPP//RRFFQQ  rreessppoonnssee,,  ooffffeerroorr  eeiitthheerr  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssccaannss,,  rree--ttyyppeess,,  oorr  iinn  ssoommee  wwaayy  rreepprroodduucceess  tthhee  
CCoouunnttyy’’ss  ppuubblliisshheedd  RRFFPP//RRFFQQ  ppaacckkaaggee,,  tthheenn  iinn  eevveenntt  ooff  aannyy  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  tthhee  tteerrmmss  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  ppuubblliisshheedd  RRFFPP//RRFFQQ  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  oorr  aannyy  
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ppoorrttiioonn  tthheerreeooff,,  aanndd  tthhee  tteerrmmss  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  rreessppoonnssee  mmaaddee  bbyy  ooffffeerroorr,,  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  RRFFPP//RRFFQQ  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aass  ppuubblliisshheedd  sshhaallll  ccoonnttrrooll..    
FFuurrtthheerrmmoorree,,  iiff  aann  aalltteerraattiioonn  ooff  aannyy  kkiinndd  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  ppuubblliisshheedd  RRFFPP//RRFFQQ  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  iiss  oonnllyy  ddiissccoovveerreedd  aafftteerr  tthhee  ccoonnttrraacctt  iiss  eexxeeccuutteedd  aanndd  iiss  oorr  iiss  nnoott  bbeeiinngg  
ppeerrffoorrmmeedd,,  tthhee  ccoonnttrraacctt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  iimmmmeeddiiaattee  ccaanncceellllaattiioonn..  
FFLLOOPPPPYY  DDIISSKK::  IIff  ooffffeerroorr  oobbttaaiinneedd  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  oonn  aa  ffllooppppyy  ddiisskk  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreeppaarree  aa  rreessppoonnssee,,  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  hhaarrdd  ccooppyy  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ  ppaacckkaaggee..    IIff,,  iinn  iittss  RRFFPP//RRFFQQ  rreessppoonnssee,,  ooffffeerroorr  mmaakkeess  aannyy  cchhaannggeess  wwhhaattssooeevveerr  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  ppuubblliisshheedd  
RRFFPP//RRFFQQ  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  RRFFPP//RRFFQQ  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aass  ppuubblliisshheedd  sshhaallll  ccoonnttrrooll..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  iiff  aann  aalltteerraattiioonn  ooff  aannyy  kkiinndd  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  ppuubblliisshheedd  
RRFFPP//RRFFQQ  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  iiss  oonnllyy  ddiissccoovveerreedd  aafftteerr  tthhee  ccoonnttrraacctt  iiss  eexxeeccuutteedd  aanndd  iiss  oorr  iiss  nnoott  bbeeiinngg  ppeerrffoorrmmeedd,,  tthhee  ccoonnttrraacctt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  iimmmmeeddiiaattee  ccaanncceellllaattiioonn..  
  
SSIILLEENNCCEE  OOFF  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS::  TThhee  aappppaarreenntt  ssiilleennccee  ooff  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aass  ttoo  aannyy  ddeettaaiill,,  oorr  tthhee  aappppaarreenntt  oommiissssiioonn  ffrroomm  iitt  ooff  aa  ddeettaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aannyy  
ppooiinntt,,  sshhaallll  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  mmeeaanniinngg  tthhaatt  oonnllyy  tthhee  bbeesstt  ccoommmmeerrcciiaall  pprraaccttiiccee  iiss  ttoo  pprreevvaaiill  aanndd  tthhaatt  oonnllyy  mmaatteerriiaall  aanndd  wwoorrkkmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  ffiinneesstt  qquuaalliittyy  aarree  ttoo  bbee  uusseedd..    AAllll  
iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt..    TThhee  iitteemmss  ffuurrnniisshheedd  uunnddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  nneeww,,  uunnuusseedd  ooff  tthhee  llaatteesstt  pprroodduucctt  iinn  
pprroodduuccttiioonn  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall  ttrraaddee  aanndd  sshhaallll  bbee  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  qquuaalliittyy  aass  ttoo  mmaatteerriiaallss  uusseedd  aanndd  wwoorrkkmmaannsshhiipp..    MMaannuuffaaccttuurreerr  ffuurrnniisshhiinngg  tthheessee  iitteemmss  sshhaallll  bbee  eexxppeerriieenncceedd  iinn  
ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssuucchh  iitteemmss  aanndd  sshhaallll  bbee  aann  eessttaabblliisshheedd  ssuupppplliieerr  ooff  tthhee  iitteemm  RRFFPP//RRFFQQ..    SSuubbssttiittuuttee  iitteemmss  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  uunnlleessss  aapppprroovveedd  ((iinn  aaddvvaannccee))..  
  
SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAALL  MMAATTEERRIIAALLSS::  OOffffeerroorrss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iinncclluuddiinngg  aallll  ppeerrttiinneenntt  pprroodduucctt  ddaattaa  iinn  tthhee  rreettuurrnneedd  RRFFPP//RRFFQQ  ppaacckkaaggee..    LLiitteerraattuurree,,  bbrroocchhuurreess,,  ddaattaa  
sshheeeettss,,  ssppeecciiffiiccaattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoommpplleetteedd  ffoorrmmss  rreeqquueesstteedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  ppaacckkaaggee  aanndd  aannyy  ootthheerr  ffaaccttss  wwhhiicchh  mmaayy  aaffffeecctt  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  
ccoonnttrraacctt  aawwaarrdd  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd..    MMaatteerriiaallss  ssuucchh  aass  lleeggaall  ddooccuummeennttss  aanndd  ccoonnttrraaccttuuaall  aaggrreeeemmeennttss,,  wwhhiicchh  tthhee  ooffffeerroorr  wwiisshheess  ttoo  iinncclluuddee  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ,,  
mmuusstt  aallssoo  bbee  iinn  tthhee  rreettuurrnneedd  RRFFPP//RRFFQQ  ppaacckkaaggee..    FFaaiilluurree  ttoo  iinncclluuddee  aallll  nneecceessssaarryy  aanndd  pprrooppeerr  ssuupppplleemmeennttaall  mmaatteerriiaallss  mmaayy  bbee  ccaauussee  ttoo  rreejjeecctt  tthhee  eennttiirree  RRFFPP//RRFFQQ..  
  
TTIITTLLEE  TTRRAANNSSFFEERR::  TTiittllee  aanndd  RRiisskk  ooff  LLoossss  ooff  ggooooddss  sshhaallll  nnoott  ppaassss  ttoo  CCaammeerroonn  CCoouunntt  uunnttiill  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  aaccttuuaallllyy  rreecceeiivveess  aanndd  ttaakkeess  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  ggooooddss  aatt  tthhee  
ppooiinntt  oorr  ppooiinnttss  ooff  ddeelliivveerryy..    RReecceeiivviinngg  ttiimmeess  mmaayy  vvaarryy  wwiitthh  tthhee  uussiinngg  ddeeppaarrttmmeenntt..    GGeenneerraallllyy,,  ddeelliivveerriieess  mmaayy  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  88::3300  aa..mm..  aanndd  44::0000  pp..mm..,,  MMoonnddaayy  tthhrroouugghh  
FFrriiddaayy..    OOffffeerroorrss  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ccoonnssuulltt  tthhee  uussiinngg  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  iinnssttrruuccttiioonnss..    TThhee  ppllaaccee  ooff  ddeelliivveerryy  sshhaallll  bbee  sshhoowwnn  uunnddeerr  tthhee  ““SSppeecciiaall  RReeqquuiirreemmeennttss//IInnssttrruuccttiioonnss””  
sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ  ppaacckkaaggee  aanndd//oorr  oonn  tthhee  PPuurrcchhaassee  OOrrddeerr  aass  aa  ““DDeelliivveerr  TToo::””  aaddddrreessss..  
  
UUSSAAGGEE  RREEPPOORRTTSS::  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeqquueesstt,,  aanndd  rreecceeiivvee  aatt  nnoo  aaddddiittiioonnaall  ccoosstt,,  uupp  ttoo  ttwwoo  ((22))  ttiimmeess  dduurriinngg  tthhee  ccoonnttrraacctt  ppeerriioodd,,  aa  uussaaggee  rreeppoorrtt  
ddeettaaiilliinngg  tthhee  pprroodduuccttss  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  ffuurrnniisshheedd  ttoo  ddaattee  uunnddeerr  aa  ccoonnttrraacctt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhiiss  IITTBB..    TThhee  rreeppoorrttss  mmuusstt  bbee  ffuurrnniisshheedd  nnoo  llaatteerr  tthhaann  ffiivvee  ((55))  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  aafftteerr  
wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  aanndd  iitteemmiizzee  aallll  ppuurrcchhaasseess  ttoo  ddaattee  bbyy  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  ddeeppaarrttmmeenntt,,  ddeessccrriippttiioonn  ooff  eeaacchh  iitteemm  ppuurrcchhaasseedd,,  iinncclluuddiinngg  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  qquuaannttiittyy  ooff  eeaacchh    iitteemm  
ppuurrcchhaasseedd,,  ppeerr  uunniitt  aanndd  eexxtteennddeedd  pprriiccee  ooff  eeaacchh  iitteemm  ppuurrcchhaasseedd,,  aanndd  ttoottaall  aammoouunntt  aanndd  pprriiccee  ooff  aallll  iitteemmss  ppuurrcchhaasseedd..  
  
WWAARRRRAANNTTYY  PPRRIICCEE::    ((aa))  TThhee  pprriiccee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  BBuuyyeerr  sshhaallll  bbee  tthhaatt  ccoonnttaaiinneedd  iinn  SSeelllleerr’’ss  RRFFPP//RRFFQQ  wwhhiicchh  SSeelllleerr  wwaarrrraannttss  ttoo  bbee  nnoo  hhiigghheerr  tthhaann  SSeelllleerr’’ss  ccuurrrreenntt  
pprriicceess  oonn  oorrddeerrss  bbyy  ootthheerrss  ffoorr  pprroodduuccttss  ooff  tthhee  kkiinndd  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  ssiimmiillaarr  qquuaannttiittiieess  uunnddeerr  ssiimmiillaarr  oorr  lliikkee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  
ppuurrcchhaassee..    IInn  tthhee  eevveenntt  SSeelllleerr  bbrreeaacchheess  tthhiiss  wwaarrrraannttyy,,  tthhee  pprriicceess  ooff  tthhee  iitteemmss  sshhaallll  bbee  rreedduucceedd  ttoo  tthhee  SSeelllleerr’’ss  ccuurrrreenntt  pprriicceess  oonn  oorrddeerrss  bbyy  ootthheerrss,,  oorr  iinn  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee,,  
BBuuyyeerr  mmaayy  ccaanncceell  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  lliiaabbiilliittyy  ttoo  SSeelllleerr  ffoorr  bbrreeaacchh  oorr  SSeelllleerr’’ss  aaccttuuaall  eexxppeennssee..      ((bb))  TThhee  SSeelllleerr  wwaarrrraannttss  tthhaatt  nnoo  ppeerrssoonn  oorr  sseelllliinngg  aaggeennccyy  hhaass  bbeeeenn  
eemmppllooyyeedd  oorr  rreettaaiinneedd  ttoo  ssoolliicciitt  oorr  sseeccuurree  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  uuppoonn  aann  aaggrreeeemmeenntt  oorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ffoorr  ccoommmmiissssiioonn,,  ppeerrcceennttaaggee,,  bbrrookkeerraaggee,,  oorr  ccoonnttiinnggeenntt  ffeeee  eexxcceeppttiinngg  bboonnaa  ffiiddee  
eemmppllooyyeeeess  ooff  bboonnaa  ffiiddee  eessttaabblliisshheedd  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  sseelllliinngg  aaggeenncciieess  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  SSeelllleerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sseeccuurriinngg  bbuussiinneessss..    FFoorr  bbrreeaacchh  oorr  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  
wwaarrrraannttyy,,  tthhee  BBuuyyeerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  rriigghhtt  oorr  rriigghhttss  ttoo  ccaanncceell  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  lliiaabbiilliittyy  aanndd  ttoo  ddeedduucctt  ffrroomm  tthhee  ccoonnttrraacctt  pprriiccee,,  oorr  ootthheerrwwiissee  
rreeccoovveerr  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  ooff  ssuucchh  ccoommmmiissssiioonn,,  ppeerrcceennttaaggee,,  bbrrookkeerraaggee  oorr  ccoonnttiinnggeenntt  ffeeee..    OOffffeerroorrss  sshhaallll  ffuurrnniisshh  aallll  ddaattaa  ppeerrttiinneenntt  ttoo  wwaarrrraannttiieess  oorr  gguuaarraanntteeeess  wwhhiicchh  mmaayy  
aappppllyy  ttoo  iitteemmss  iinn  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ..    OOffffeerroorrss  mmaayy  nnoott  lliimmiitt  oorr  eexxcclluuddee  aannyy  iimmpplliieedd  wwaarrrraannttiieess..    OOffffeerroorr  wwaarrrraannttss  tthhaatt  pprroodduucctt  ssoolldd  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  sshhaallll  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  
ssttaannddaarrddss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr  uunnddeerr  tthhee  OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  AAcctt  ooff  11997700..    IInn  tthhee  eevveenntt  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  ccoonnffoorrmm  ttoo  OOSSHHAA  
SSttaannddaarrddss,,  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee,,  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  mmaayy  rreettuurrnn  tthhee  pprroodduucctt  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  aatt  tthhee  ooffffeerroorr’’ss  eexxppeennssee..    IIff  ooffffeerroorr  ffaaiillss  ttoo  mmaakkee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  
ccoorrrreeccttiioonn  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  mmaayy  ccoorrrreecctt  aatt  tthhee  ooffffeerroorr’’ss  eexxppeennssee..  
  
WWAARRRRAANNTTYY  PPRROODDUUCCTTSS::    SSeelllleerr  sshhaallll  nnoott  lliimmiitt  oorr  eexxcclluuddee  aannyy  iimmpplliieedd  wwaarrrraannttiieess  aanndd  aannyy  aatttteemmpptt  ttoo  ddoo  ssoo  sshhaallll  rreennddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  vvooiiddaabbllee  aatt  tthhee  ooppttiioonn  ooff  tthhee  
BBuuyyeerr..    SSeelllleerr  wwaarrrraannttss  tthhaatt  tthhee  ggooooddss  ffuurrnniisshheedd  wwiillll  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  ddrraawwiinnggss  aanndd  ddeessccrriippttiioonnss  lliisstteedd  iinn  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  iinnvviittaattiioonn  aanndd  ttoo  tthhee  ssaammppllee((ss))  
ffuurrnniisshheedd  bbyy  SSeelllleerr,,  iiff  aannyy..    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  ddrraawwiinnggss  aanndd  ddeessccrriippttiioonnss,,  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  sshhaallll  ggoovveerrnn..    
  
SSAAFFEETTYY  WWAARRRRAANNTTYY::    SSeelllleerr  wwaarrrraannttss  tthhaatt  tthhee  pprroodduucctt  ssoolldd  ttoo  BBuuyyeerr  sshhaallll  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrddss  pprroommuullggaatteedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr    uunnddeerr  tthhee  
OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  AAcctt  ooff  11997700..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  ccoonnffoorrmm  ttoo  OOSSHHAA  ssttaannddaarrddss,,  BBuuyyeerr  mmaayy  rreettuurrnn  tthhee  pprroodduucctt  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  
aatt  tthhee  SSeelllleerr’’ss  eexxppeennssee..    IInn  tthhee  eevveenntt  SSeelllleerr  ffaaiillss  ttoo  mmaakkee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoorrrreeccttiioonn  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  ccoorrrreeccttiioonn  mmaaddee  bbyy  BBuuyyeerr    wwiillll  bbee  aatt  SSeelllleerr’’ss  eexxppeennssee..    
HHaavvee  yyoouu  aattttaacchheedd  tthhee  rreeqquuiirreedd  wwaarrrraannttyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  RRFFPP//RRFFQQ  ((iiff  aapppplliiccaabbllee))??        YYeess,,                          NNoo..  
  
YYEEAARR  22000000  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE::  AAllll  PPrroodduuccttss  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  ffuurrnniisshheedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  mmuusstt  bbee  yyeeaarr  22000000  ccoommpplliiaanntt..    TThhiiss  aapppplliieess  ttoo  aallll  ccoommppuutteerrss  iinncclluuddiinngg  
hhaarrddwwaarree  aanndd  ssooffttwwaarree  aass  wweellll  aass  aallll  ootthheerr  ccoommmmooddiittiieess  wwiitthh  ddaattee  sseennssiittiivvee  eemmbbeeddddeedd  cchhiippss..  
  

AAPPPPLLIICCAABBLLEE  LLAAWW  
  
  TThhiiss  aaggrreeeemmeenntt  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  UUnniiffoorrmm  CCoommmmeerrcciiaall  CCooddee..    WWhheerreevveerr  tthhee  tteerrmm  ““UUnniiffoorrmm  CCoommmmeerrcciiaall  CCooddee””  iiss  uusseedd,,  iitt  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  mmeeaanniinngg  ““tthhee  
UUnniiffoorrmm  CCoommmmeerrcciiaall  CCooddee””  aass  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  TTeexxaass  aass  eeffffeeccttiivvee  aanndd  iinn  ffoorrccee  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt..  
  
AASSSSIIGGNNMMEENNTT  DDEELLEEGGAATTIIOONN::    NNoo  rriigghhtt  oorr  iinntteerreesstt  iinn  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  aassssiiggnneedd  oorr  ddeelleeggaattiioonn  ooff  aannyy  oobblliiggaattiioonn  mmaaddee  bbyy  SSeelllleerr  wwiitthhoouutt  tthhee  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  
ooff  tthhee  BBuuyyeerr..    AAnnyy  aatttteemmpptteedd  aassssiiggnnmmeenntt  oorr  ddeelleeggaattiioonn  bbyy  SSeelllleerr  sshhaallll  bbee  wwhhoollllyy  vvooiidd  aanndd  ttoottaallllyy  iinneeffffeeccttiivvee  ffoorr  aallll  ppuurrppoosseess  uunnlleessss  mmaaddee  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhiiss  
ppaarraaggrraapphh..    AAnnyy  ccoonnttrraacctt  eenntteerreedd  iinnttoo  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  rreeqquueesstt  iiss  nnoott  aassssiiggnnaabbllee,,  nnoorr  tthhee  dduuttiieess  tthheerreeuunnddeerr,,  bbyy  eeiitthheerr  ppaarrttyy,,  wwiitthhoouutt  tthhee  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  ootthheerr  ppaarrttyy  
iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt  CCoouunnttyy  JJuuddggee  aanndd  CCoouunnttyy  AAuuddiittoorr..  
  
CCOONNTTRRAACCTT  OOBBLLIIGGAATTIIOONN::  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss  CCoouurrtt  mmuusstt  aawwaarrdd  tthhee  ccoonnttrraacctt  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  JJuuddggee  oorr  ootthheerr  ppeerrssoonn  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  CCaammeerroonn  
CCoouunnttyy    mmuusstt  ssiiggnn  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbeeffoorree  iitt  bbeeccoommeess  bbiinnddiinngg  oonn  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  oorr  tthhee  ooffffeerroorrss..    DDeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss  aarree  NNOOTT  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ssiiggnn  aaggrreeeemmeennttss  ffoorr  CCaammeerroonn  
CCoouunnttyy..    BBiinnddiinngg  aaggrreeeemmeennttss  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  eeffffeecctt  uunnttiill  aallll  pprroodduuccttss  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  ppuurrcchhaassee  hhaavvee  bbeeeenn  ssaattiissffaaccttoorriillyy  ddeelliivveerreedd  aanndd  aacccceepptteedd..  
  
EERRRROORRSS  AANNDD  OOMMIISSSSIIOONNSS::    EErrrroorrss  aanndd  OOmmiissssiioonnss  iinn  tthhee  RRFFPP  //  RRFFQQ  ooff  aannyy  pprroovviissiioonn  hheerreeiinn  ddeessccrriibbeedd  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  ttoo  rreelliieevvee  tthhee  VVeennddoorr  ooff  aannyy  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  oorr  oobblliiggaattiioonn,,  rreeqquuiissiittee  ttoo  tthhee  ccoommpplleettee  aanndd  ssaattiissffaaccttoorryy  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  ooppeerraattiioonn,,  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  aannyy  aanndd  aallll  eeqquuiippmmeenntt,,  ssyysstteemmss  oorr  sseerrvviicceess..  
  
FFOORRCCEE  MMAAJJEEUURREE::    IIff,,  bbyy  rreeaassoonn  ooff  FFoorrccee  MMaajjeeuurree,,  eeiitthheerr  ppaarrttyy  hheerreettoo  sshhaallll  bbee  rreennddeerreedd  uunnaabbllee  wwhhoollllyy,,  oorr  iinn  ppaarrtt,,  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  iittss  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt,,  
tthheenn  ssuucchh  ppaarrttyy  sshhaallll  ggiivvee  nnoottiiccee  aanndd  ffuullll  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  FFoorrccee  MMaajjeeuurree  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  ootthheerr  ppaarrttyy  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  aafftteerr  ooccccuurrrreennccee  ooff  tthhee  eevveenntt  oorr  ccaauussee  rreelliieedd  
uuppoonn,,  aanndd  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttyy  ggiivviinngg  ssuucchh  nnoottiiccee,,  ssoo  ffaarr  aass  iitt  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  ssuucchh  FFoorrccee  MMaajjeeuurree,,  sshhaallll  bbee  ssuussppeennddeedd  dduurriinngg  tthhee  ccoonnttiinnuuaannccee  ooff  tthhee  iinnaabbiilliittyy  tthheenn  



  1133

ccllaaiimmeedd,,  eexxcceepptt  aass  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd,,  bbuutt  ffoorr  nnoo  lloonnggeerr  ppeerriioodd,,  aanndd  ssuucchh  ppaarrttyy  sshhaallll  eennddeeaavvoorr  ttoo  rreemmoovvee  oorr  oovveerrccoommee  ssuucchh  iinnaabbiilliittyy  wwiitthh  aallll  rreeaassoonnaabbllee  ddiissppaattcchh..    TThhee  
tteerrmm  ““FFoorrccee  MMaajjeeuurree””  aass  eemmppllooyyeedd  hheerreeiinn,,  sshhaallll  mmeeaann  aaccttss  ooff  GGoodd,,  ssttrriikkeess,,  lloocckkoouuttss,,  oorr  ootthheerr  iinndduussttrriiaall  ddiissttuurrbbaanncceess,,  aacctt  ooff  ppuubblliicc  eenneemmyy,,  oorrddeerrss  ooff  aannyy  kkiinndd  ooff  
ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  oorr  tthhee  SSttaattee  ooff  TTeexxaass  oorr  aannyy  cciivviill  oorr  mmiilliittaarryy  aauutthhoorriittyy,,  iinnssuurrrreeccttiioonnss,,  rriioottss,,  eeppiiddeemmiiccss,,  llaannddsslliiddeess,,  lliigghhtteenniinngg,,  eeaarrtthhqquuaakkeess,,  ffiirreess,,  
hhuurrrriiccaanneess,,  ssttoorrmmss,,  ffllooooddss,,  wwaasshhoouuttss,,  ddrroouugghhttss,,  aarrrreessttss,,  rreessttrraaiinntt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ppeeooppllee,,  cciivviill  ddiissttuurrbbaanncceess,,  eexxpplloossiioonnss,,  bbrreeaakkaaggee  oorr  aacccciiddeennttss  ttoo  mmaacchhiinneerryy,,  ppiippeelliinneess  
oorr  ccaannaallss,,  oorr  ootthheerr  ccaauusseess  nnoott  rreeaassoonnaabbllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ppaarrttyy  ccllaaiimmiinngg  ssuucchh  iinnaabbiilliittyy..    IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  ssttrriikkeess  aanndd  lloocckkoouuttss  
sshhaallll  bbee  eennttiirreellyy  wwiitthh  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttyy  hhaavviinngg  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  aannyy  FFoorrccee  MMaajjeeuurree  sshhaallll  bbee  rreemmeeddiieedd  wwiitthh  aallll  rreeaassoonnaabbllee  
ddiissppaattcchh  sshhaallll  nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  ssttrriikkeess  aanndd  lloocckkoouuttss  bbyy  aacccceeddiinngg  ttoo  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  ooppppoossiinngg  ppaarrttyy  oorr  ppaarrttiieess  wwhheenn  ssuucchh  sseettttlleemmeenntt  iiss  uunnffaavvoorraabbllee  iinn  tthhee  
jjuuddggeemmeenntt  ooff  tthhee  ppaarrttyy  hhaavviinngg  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy..  
  
HHOOLLDD  HHAARRMMLLEESSSS  AAGGRREEEEMMEENNTT::  CCoonnttrraaccttoorr,,  tthhee  ssuucccceessssffuull  ooffffeerroorr,,  sshhaallll  iinnddeemmnniiffyy  aanndd  hhoolldd  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  hhaarrmmlleessss  ffrroomm  aallll  ccllaaiimmss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurryy,,  ddeeaatthh  
aanndd//oorr  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggee  rreessuullttiinngg  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ffrroomm  ccoonnttrraaccttoorr’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee..    CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  pprrooccuurree  aanndd  mmaaiinnttaaiinn,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  tthhiiss  
RRFFPP//RRFFQQ,,  aapppprroopprriiaattee  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  iinncclluuddiinngg,,  aass  aa  mmiinniimmuumm,,  ppuubblliicc  lliiaabbiilliittyy  aanndd  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggee  wwiitthh  aaddeeqquuaattee  lliimmiittss  ttoo  ccoovveerr  ccoonnttrraaccttoorr’’ss  lliiaabbiilliittyy  aass  mmaayy  aarriissee  
ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ffrroomm  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  uunnddeerr  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  RRFFPP//RRFFQQ..    CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ooff  ssuucchh  ccoovveerraaggee  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  uuppoonn  rreeqquueesstt..  
  
IINNFFRRIINNGGEEMMEENNTTSS::  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  wwaarrrraannttyy  bbyy  bbuuyyeerr  aaggaaiinnsstt  iinnffrriinnggeemmeennttss..    AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  ffoorr  ssaalleess,,  SSeelllleerr  aaggrreeeess  ttoo  aasscceerrttaaiinn  wwhheetthheerr  ggooooddss  
mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aattttaacchheedd  ttoo  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  wwiillll  ggiivvee  rriissee  ttoo  tthhee  rriigghhttffuull  ccllaaiimm  ooff  aannyy  tthhiirrdd  ppeerrssoonn  bbyy  wwaayy  ooff  iinnffrriinnggeemmeenntt  oorr  tthhee  lliikkee..    
BBuuyyeerr  mmaakkeess  nnoo  wwaarrrraannttyy  tthhaatt  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ggooooddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonn  wwiillll  nnoott  ggiivvee  rriissee  ttoo  ssuucchh  aa  ccllaaiimm,,  aanndd  iinn  nnoo  eevveenntt  sshhaallll  BBuuyyeerr  bbee  lliiaabbllee  ttoo  SSeelllleerr  ffoorr  
iinnddeemmnniiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  SSeelllleerr  iiss  ssuueedd  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  iinnffrriinnggeemmeenntt  oorr  tthhee  lliikkee..    IIff  SSeelllleerr  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  aann  iinnffrriinnggeemmeenntt  oorr  tthhee  lliikkee  wwiillll  rreessuulltt,,  hhee  wwiillll  
nnoottiiffyy  BBuuyyeerr  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  ttwwoo  ((22))  wweeeekkss  aafftteerr  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt..    IIff  BBuuyyeerr  ddooeess  nnoott  rreecceeiivvee  nnoottiiccee  aanndd  iiss  ssuubbsseeqquueennttllyy  hheelldd  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  
iinnffrriinnggeemmeenntt  oorr  tthhee  lliikkee,,  SSeelllleerr  wwiillll  hhoolldd  BBuuyyeerr  hhaarrmmlleessss..    IIff  SSeelllleerr  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  aasscceerrttaaiinnss  tthhaatt  pprroodduuccttiioonn  ooff    tthhee  ggooooddss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  wwiillll  rreessuulltt  
iinn  iinnffrriinnggeemmeenntt  oorr  tthhee  lliikkee,,  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  nnuullll  aanndd  vvooiidd,,  eexxcceepptt  tthhaatt  BBuuyyeerr  wwiillll  ppaayy  SSeelllleerr  tthhee  rreeaassoonnaabbllee  ccoosstt  ooff  hhiiss//hheerr  sseeaarrcchh  aass  ttoo  iinnffrriinnggeemmeenntt..    TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  
aaggrreeeess  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  CCoouunnttyy  ffrroomm  ccllaaiimmss  iinnvvoollvviinngg  iinnffrriinnggeemmeenntt  ooff  ppaatteennttss  oorr  ccooppyyrriigghhttss..  
  
IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN  PPAARROOLLEE  EEVVIIDDEENNCCEE::    TThhiiss  wwrriittiinngg  iiss  iinntteennddeedd  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess  aass  aa  ffiinnaall  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthheeiirr  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  iiss  iinntteennddeedd  aallssoo  aass  aa  ccoommpplleettee  aanndd  
eexxcclluussiivvee  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  aaggrreeeemmeenntt..    NNoo  ccoouurrssee  ooff  pprriioorr  ddeeaalliinnggss  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttiieess  aanndd  nnoo  uussaaggee  ooff  tthhee  ttrraaddee  sshhaallll  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  oorr  eexxppllaaiinn  
aannyy  tteerrmm  uusseedd  iinn  tthhee  aaggrreeeemmeenntt..    AAcccceeppttaannccee  oorr  aaccqquuiieesscceennccee  iinn  aa  ccoouurrssee  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  rreennddeerreedd  uunnddeerr  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  sshhaallll  nnoott  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmeeaanniinngg  
ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  aacccceeppttiinngg  oorr  aaccqquuiieesscciinngg  ppaarrttyy  hhaass  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  oobbjjeeccttiioonn..    WWhheenneevveerr  aa  tteerrmm  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  
UUnniiffoorrmm  CCoommmmeerrcciiaall  CCooddee  iiss  uusseedd  iinn  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt,,  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  CCooddee  iiss  ttoo  CCoonnttrrooll..  
  
MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS::    TThhiiss  ccoonnttrraacctt  ccaann  bbee  mmooddiiffiieedd  oorr  rreesscciinnddeedd  oonnllyy  bbyy  aa  wwrriittiinngg  ssiiggnneedd  bbyy  bbootthh  ooff  tthhee  ppaarrttiieess  oorr  tthheeiirr  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  aaggeennttss..  
OO..SS..HH..AA::    OOffffeerroorr  mmuusstt  mmeeeett  aallll  FFeeddeerraall  aanndd  SSttaattee  OOSSHHAA  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  
RRIIGGHHTT  TTOO  AASSSSUURRAANNCCEE::    WWhheenneevveerr  oonnee  ((11))  ppaarrttyy  ttoo  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  hhaass  rreeaassoonn  ttoo  qquueessttiioonn  tthhee  ootthheerr  ppaarrttyy’’ss  iinntteenntt  ttoo  ppeerrffoorrmm,,  hhee//sshhee  mmaayy  ddeemmaanndd  tthhaatt  
tthhee  ootthheerr  ppaarrttyy  ggiivvee  wwrriitttteenn  aassssuurraannccee  ooff  tthheeiirr  iinntteenntt  ttoo  ppeerrffoorrmm..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  ddeemmaanndd  iiss  mmaaddee,,  aanndd  nnoo  aassssuurraannccee  iiss  ggiivveenn  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  tthhee  ddeemmaannddiinngg  ppaarrttyy  
mmaayy  ttrreeaatt  tthhiiss  ffaaiilluurree  aass  aann  aannttiicciippaattoorryy  rreeppuuddiiaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..  
  
SSEEVVEERRAABBIILLIITTYY::  IIff  aannyy  sseeccttiioonn,,  ssuubbsseeccttiioonn,,  ppaarraaggrraapphh,,  sseenntteennccee,,  ccllaauussee,,  pphhrraassee  oorr  wwoorrdd  ooff  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  oorr  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  sshhaallll  bbee  hheelldd  iinnvvaalliidd,,  ssuucchh  hhoollddiinngg  
sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppoorrttiioonnss  ooff  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  iitt  iiss  hheerreebbyy  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  ssuucchh  rreemmaaiinniinngg  ppoorrttiioonnss  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  
tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aass  tthhoouugghh  tthhee  iinnvvaalliidd  ppoorrttiioonn  hhaadd  bbeeeenn  oommiitttteedd..  
  
VVEENNUUEE::    BBootthh  ppaarrttiieess  aaggrreeee  tthhaatt  vveennuuee  ffoorr  aannyy  lliittiiggaattiioonn  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  lliiee  iinn  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy,,  TTeexxaass..    
  
WWAAIIVVEERR  OOFF  SSUUBBRROOGGAATTIIOONN::  OOffffeerroorr  aanndd  ooffffeerroorr’’ss  iinnssuurraannccee  ccaarrrriieerr  wwaaiivvee  aannyy  aanndd  aallll  rriigghhttss  wwhhaattssooeevveerr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ssuubbrrooggaattiioonn  aaggaaiinnsstt  CCaammeerroonn  CCoouunnttyy  aass  aann  
iinnddiirreecctt  ppaarrttyy  ttoo  aannyy  ssuuiitt  aarriissiinngg  oouutt  ooff  ppeerrssoonnaall  oorr  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggeess  rreessuullttiinngg    ffrroomm    ooffffeerroorr’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  uunnddeerr  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt..      NNoo  ccllaaiimm  oorr  rriigghhtt  aarriissiinngg  oouutt  ooff  aa  
bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  ccaann  bbee  ddiisscchhaarrggeedd  iinn  wwhhoollee,,  oorr  iinn  ppaarrtt,,  bbyy  aa  wwaaiivveerr  oorr  rreennuunncciiaattiioonn  ooff  tthhee  ccllaaiimm  oorr  rriigghhtt  uunnlleessss  tthhee  wwaaiivveerr  oorr  rreennuunncciiaattiioonn  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  iiss  iinn  wwrriittiinngg,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  aaggggrriieevveedd..  
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