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Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej
zamawiający) zaprasza do składania ofert w przedmiocie: sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz
dostawa teczek wiązanych białych wykonanych z kartonu.
Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu OFERTA. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych, odrębnie w odniesieniu do ZADANIA NR 1 oraz ZADANIA NR 2.
Termin i sposób wykonania/dostawy: ZADANIE NR 1 – sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy albo do czasu wyczerpania wartości brutto umowy; ZADANIE NR 2 – 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Sposób obliczenia ceny: zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w formularzu OFERTA, odpowiednio dla
ZADANIA NR 1 oraz ZADANIA NR 2. Wykonawca określa ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto,
w których uwzględnia całkowity koszt (w tym transport i rozładunek) dotyczący dostarczenia artykułów
biurowych i teczek wiązanych białych z kartonu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego
w budynku położonym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C. Dla każdej pozycji w tabeli wykonawca oblicza
sumę iloczynów z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jako wartość brutto, a w podsumowaniu
pozycji podaje całkowitą cenę brutto. Wykonawca oferuje i wycenia dostawę wszystkich produktów
stanowiących cały asortyment zamówienia (ZADANIA). Zamawiający nie uwzględnia oferty, w której
wykonawca nie podał ceny/wartości dotyczącej jakiegokolwiek produktu.
Na terenie kompleksu Adgar Park West postój do 15 minut jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina po
upływie bezpłatnego czasu kosztuje 6,00 zł dla parkingu podziemnego oraz naziemnego (zewnętrznego).
Zapytanie ofertowe kierowane jest do oferentów/wykonawców posiadających zdolność techniczną
i zawodową oraz dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia
w sposób należyty, na odpowiednim poziomie jakości dostaw.
OFERTĘ składa się na załączonym formularzu za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod
adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl, w terminie upływającym w dniu 27 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00.
Wykonawca składa OFERTĘ w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym
podpisem albo (alternatywnie) poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji wykonawcy. Zaleca się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu
e-podpisem w formacie PAdES.
Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem składania ofert, kontaktując się
poprzez ww. platformę lub pocztą elektroniczną na e-mail: anna.kamińska@urpl.gov.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie/
zamieszczenie oferty na ww. platformie lub potwierdzenie wpłynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą całkowitą cenę za wykonanie
zamówienia (ZADANIA) oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i we
wzorze umowy, sformułowanym odpowiednio do ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2.
Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, w szczególności gdy taki
wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie
zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.
*

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)

OFERENT/WYKONAWCA

nazwa, siedziba, adres,
NIP, REGON, e-mail, telefon

OFERTA
ZAMAWIAJĄCY

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (BAG-AGG.230.8.2022.) dotyczące zamówienia w przedmiocie:
sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz dostawa teczek wiązanych białych wykonanych z kartonu
składamy ofertę częściową na wykonanie ww. zamówienia w zakresie:
ZADANIE NR 1

za całkowitą cenę brutto ( ) PLN
(słownie złotych:
)
w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (
) PLN,
co wynika z zestawienia asortymentu:
poz.

Artykuł

opis, sposób pakowania

(nazwa/rodzaj/marka)

(uwaga pod tabelą)

1. Akumulatorki AA
2. Akumulatorki AAA
3. Bateria alkaliczna
Kostka papierowa kolor
4.
85mm x 85mm klejona
Kostka papierowa kolor
5.
85mm x 85mm nieklejona
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

akumulatorki AA
akumulatorki AAA
bateria alkaliczna AA-70 (20 szt.), AAA-30 (30 szt.)
karteczki klejone, rozmiar 85mm x 85mm±2mm; bloczek
o wysokości min. 40mm, mix kolorów
karteczki, nieklejone, rozmiar 85mm x 85mm±1mm;
bloczek o wysokości min. 40mm; mix kolorów
format A4; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, kartki
Blok makulaturowy A4
w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5 x 5mm; klejony
po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek
format A5, gramatura me mniejsza niż 70g/m2; kartki
w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5 x 5mm, klejony
Blok makulaturowy A5
po krótszym boku, zawierający min. 100 kartek
format A5, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze
5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku,
Brulion A5
w twardej oprawie gramatura min. 70g/m2; zawierający 96
kartek w kratkę
format A4, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze
5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku,
Brulion A4
w twardej oprawie, gramatura min. 70g/m2; zawierający
96 kartek w kratkę
gumowy uchwyt i metalowy klips, grubość linii pisania
Cienkopis kulkowy
0,25mm±0,lmm, końcówka wykonana ze stali
automatyczny gumowy
nierdzewnej, długość linii pisania min. 900m. tusz nie
uchwyt
rozmazuje się i nie brudzi rąk, płynny tusz żelowy, min. 4
kolory tuszu do wyboru
tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, grubość linii
pisania 0,3mm, końcówka oprawiona w metalowej
Cienkopisy różnokolorowe
oprawce, nasadka z klipem wskazującym kolor tuszu,
różne kolory
klip do spinania papieru, metalowy, odporny na
Klip 15 mm
odkształcenia, rozmiar 15mm, op. 12 szt.
klip do spinania papieru, metalowy, odporny na
Klip 19 mm
odkształcenia, rozmiar 19mm, op. 12 szt.
klip do spinania papieru, metalowy, odporny na
Klip 25 mm
odkształcenia, rozmiar 25mm, op. 12 szt.
klip do spinania papieru, metalowy, odporny na
Klip 32 mm
odkształcenia, rozmiar 32mm, op. 12 szt.

16. Klip 51 mm

klip do spinania papieru, metalowy, odporny na
odkształcenia, rozmiar 51mm, op. 12 szt.

cena
jednostka wartość brutto
jednostkowa ilość
miary
[zł]
netto [zł]
10
szt.
10
szt.
50
szt.
50

szt.

50

szt.

20

szt.

20

szt.

50

szt.

30

szt.

96

szt.

320

szt.

20

op.

20

op.

20

op.

20

op.

10

op.

obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, stopka
antypoślizgowa, data w wersji ISO oraz polskiej;
wysokość liter i cyfr 4mm; samotuszujący
długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres
równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm
18. Długopis jednorazowy
±0,1mm, długość linii pisania 3500m, wentylowana
nasadka, min. 4 kolory tuszu do wyboru
zaopatrzony w rozciągliwą sprężynkę (długość po
rozciągnięciu do ok. 1m) lub kuleczkowy łańcuszek;
posiadający samoprzylepną podstawkę, w której osadzony
19. Długopis na sprężynce
jest długopis; możliwość ustawienia długopisu w pionie
i w poziomie , kolor niebieski
długopis żelowy typu Pentel K-116 lub równoważny,
zakres równoważności: ergonomiczny gumowy uchwyt,
Długopis żelowy
20.
grubość linii 0,3mm, grubość końcówki 0,6mm ±0,1mm,
automatyczny
długość linii pisania min. 550m; kolor do ustalenia przy
zamówieniu
wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe
wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa
nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada
21. Dziurkacz min. 25 kartek przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm;
średnica dziurek 5,5mm, dziurkujący jednorazowo min. 25
kartek, ogranicznik formatu A4. A5, A6; blokada
położenia dźwigni
idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni
Foliopis kolorowy do płyt
22.
np. CD, DVD, folii, szkle, metalu, wodoodporny,
CD czarny
szybkoschnący, grubość linii pisania max. 0,6mm
do pisania na papierze i kalce, twardość HB, grubość
23. Grafit 0,5 HB
0,5mm; op. 12 szt.
do pisania na papierze i kalce, twardość HB, grubość
24. Grafit do ołówka 0,7 HB
0,7mm; op. 12 szt.
gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała,
25. Gumka ołówkowa
przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze
wszystkich rodzajów papieru
przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz
tekstyliów, nietoksyczny, na bazę PVP, szybkoschnący nie
marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu,
26. Klej w sztyfcie 25g
bezzapachowy, usuwalny za pomocą wody, bezpieczny
dla środowiska; gwarancja przydatności min. 2 lata,
gramatura 25g±1g
przeznaczony do klejenia papieru, tektury oraz fotografii,
szybkoschnący nie marszczy papieru; bezbarwny,
bezzapachowy, wyposażony w metalową kulkę do
27. Klej w płynie 50ml
nanoszenia kleju usuwalny za pomocą wody, bezpieczny
dla środowiska; gramatura. 30-50ml
klej typu Kropelka lub równoważny, tj. błyskawiczny,
cyjanoakrylowy, przeznaczony do klejenia wszelkiego
28. Klej kropelka 2ml
rodzaju materiałów wykonanych z ceramiki, plastiku,
drewna, metalu, gumy lub porcelany, op, o poj. min. 2ml
kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x
5mm, po stronie prawej margines; kartki perforowane
29. Kołozeszyt A4
wzdłuż lewego grzbietu; spirala z lewej strony; min. 4
dziurki z lewej strony, gramatura 70g/m2±10g/m2; min. 80
kart w kratkę
boczna spirala, format A5, w twardej oprawie min. 300
g/m2, kratka, perforacja, podwójne dziurkowanie lub
30. Kołozeszyt A5
większa ilość dziurek, min. 80 kart w kratkę
wykonana z papieru w kolorze białym, z samoklejącym
paskiem, wewnątrz wyłożona folią bąbelkową, wym.
31. Koperta bąbelkowa A4
zewn. 290 x 370mm, wym. wewn. 270 x 360mm, op. 50
szt.
wykonana z papieru; format C4-HK; w kolorze białym,
32. Koperta biała C4 HK
z granatowym poddrukiem, gramatura min. 100g/m2
samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; op. 250 szt.
wykonana z papieru, format C5-HK. w kolorze białym,
33. Koperta C5 biała HK
z granatowym poddrukiem, z paskiem samoklejącym,
gramatura min. 90g/m2, op. 50 szt.
korektor w piórze z metalową końcówką, w środku pisaka
34. Korektor w piórze
kulka ułatwiająca mieszanie, szybkoschnący, miękka
obudowa ułatwiająca dozowanie płynu, poj. min. 12ml
Korektor w taśmie
przezroczysta obudowa, ergonomiczny kształt,
35.
4,20mm x 10m
mechanizm regulacji napięcia taśmy, możliwość
17. Datownik

20

szt.

1000

szt.

30

szt.

540

szt.

25

szt.

150

szt.

100

op.

100

op.

60

szt.

60

szt.

600

szt.

2

szt.

20

szt.

40

szt.

4

op.

20

op.

50

op.

40

szt.

150

szt.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

natychmiastowego pisania, nie pozostawia śladów i cieni
na faksach i kserokopiarkach, szerokość taśmy 4,20mm,
długość taśmy 10m
koszulki A4 na katalogi poszerzane harmonijkowo bez
klapki - koszulka A4 na katalogi 170mic. ±10mic. boczna
Koszulka A4 na katalogi
perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, otwierana z
góry. wykonana z pvc, op.10 szt.
format A4, wykonana z folii PP, antystatyczna,
Koszulka krystaliczna
multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min.
55mic.
55mic. otwierana z góry, op. 100 szt.
Maczałka glicerynowa do zwilżacz do palców z glicerynowym żelem, pojemność
min. 20ml bezpieczne dla środowiska
palców
wodoodporny, szybkoschnący, odporny na ścieranie;
Marker permanentny
końcówka okrągła; skuwka w kolorze tuszu lub korek w
nasadce i obudowie w kolorze czarnym
wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym
Nożyczki 16,5cm biurowe
wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, dł. 16-17cm
wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym
Nożyczki 20cm
wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, dł. 20-21cm
nóż do cięcia papieru, dl. ostrza min. 100mm. wysuwane
Nóż do papieru,
ostrze z możliwością odłamywania stępionych części,
plastikowa oprawa
blokada unieruchamiająca ostrze, plastikowa oprawa
ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,7mm,
wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa
Ołówek automatyczny
końcówka, plastikowy lub metalowy klips, min. 1 kolor,
0,7mm
miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie
uchwytu, gumka chroniona skuwką
ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,5mm,
wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa
Ołówek automatyczny
końcówka; plastikowy lub metalowy klips, min. 3 kolory
0,5mm
do ustalenia przy zamówieniu, miękka gumowana
obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka
chroniona skuwką
łatwo się temperuje, grafit odporny na złamania, twardość
Ołówek z gumką
grafitu 2B, B, H, HB posiadający gumkę do ścierania dla
HB, twardość grafitu do ustalenia
karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x
Post-it
101mm±5mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż
76mm x 101mm
jednej krawędzi; w bloczku minimum 100 karteczek, w
kolorze żółtym
karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x
Post-it
127mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż
76mm x 127mm
jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze
żółtym
karteczki klejone, papierowe, rozmiar 38mm x
Post-it
51mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż
38mm x 51mm
jednej krawędzi, w bloczku 100 karteczek, w kolorze
żółtym
karteczki klejone, papierowe, rozmiar 51mm x
Post-it
76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż
51mm x 76mm
jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze
żółtym
karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x
Post-it
76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż
76mm x 76mm
jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze
żółtym
rozmiar min. 235mm x 105mm (ok. 1/3 formatu A4),
wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do
segregowania dokumentów, długość przekładek pozwala
Przekładka 1/3 A4
na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu
segregatora, w pastelowych lub intensywnych kolorach:
żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix
kolorów, op.100 szt.
przybornik wielofunkcyjny na biurko, stojący, z
Przybornik na biurko
przegródkami na długopisy i spinacze
metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do
Rozszywacz
wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę
format A4; grubość kartonu min. 1,8mm; szerokość
grzbietu 50mm, wykonany z tektury pokrytej z 2 stron
Segregator A4/50
folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na
grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu

50

op.

600

op.

10

szt.

240

szt.

75

szt.

25

szt.

20

szt.

100

szt.

48

szt.

400

szt.

60

szt.

240

szt.

300

szt.

120

szt.

360

szt.

90

op.

20

szt.

100

szt.

100

szt.

format A4; grubość kartonu min. 1,8mm; szerokość
grzbietu 75mm; wykonany z tektury pokrytej z 2 stron
folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na
grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu
wykonany z polipropylenu PP o grubości min. 100mic.
przód i min.160mic. tył, format A4; przednia okładka
Skoroszyt A4 do
przezroczysta, tylna kolorowa, boczna perforacja
segregatora
umożliwiająca wpięcie do segregatora, z boku wsuwany
papierowy pasek, zaokrąglone rogi okładek, metalowe
wąsy, min. 4 kolory, op. 20 szt.
galwanizowane, okrągłe, zaokrąglone, wielkość 28mm
Spinacz okrągły 28mm
±2mm, op.100 szt.
Szuflada na dokumenty A4 wykonana z polistyrenu, przeznaczona na dokumenty do
przezroczysta
rozmiaru A4. możliwość ustawiania w pionie i schodkowo
wymiar 60cm x 90cm powierzchnia korkowa, rama
Tablica korkowa
drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w
60cm x 90cm
komplecie zestaw mocujący
wymiar 48mm x 66m, emulsyjny klej akrylowy o
Taśma pakowa
wysokiej odporności na zrywanie, brązowa, przyczepna do
48/66 brązowa
większości powierzchni
wymiar 48mm x 50m, emulsyjny klej akrylowy o
Taśma pakowa
wysokiej odporności na zrywanie, przezroczysta,
48/50 przezroczysta
przyczepna do większości powierzchni
Taśma samoprzylepna
wymiar 19mm x 33m; wykonana z polipropylenu.
19mm x 33m
samoprzylepna; krystaliczna o wysokiej przezroczystości,
w podajniku
z paskiem ułatwiającym otwarcie
format A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min.
1,9mm i gramaturze min. 1200g/m2 pokrytego folią
polipropylenową, PVC lub okleiną skóropodobną, grzbiet
Teczka do podpisu
harmonijkowy min. 19 wewnętrznych przegródek; każda
przegródka posiada 3 lub 4 otwory do podglądu jej
zawartości; gramatura przekładek ok. 450g/m2, min. 2
kolory
przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z
transparentnego polipropylenu, zamknięcie za pomocą
Teczka z gumką
gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty,
min. 4 kolory
solidna i trwała, metalowa temperówka z pojedynczym
wejściem i praktycznym pojemnikiem, wyposażona w
Temperówka z
wysokiej jakości ostrze strugające, wykonane ze stali
pojemnikiem
nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na
uszkodzenia wkrętu
tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość
wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z
Tusz do stempli czarny
aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu, pojemność butelki
min. 25ml, kolor czarny
listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane
Wąsy do skoroszytu
z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; min. 4 kolory;
op. 25 szt.
Zakładka indeksująca
rozmiar 20mm x 50mm±2mm; wykonane z polipropylenu
papierowa 4 kolory 20mm lub papieru; samoprzylepne; wielorazowego użytku;
x 50mm
możliwość pisania po zakładkach, op. 4x 40 zakładek
zakładki indeksujące - strzałki pomagają skierować uwagę
na określone fragmenty dokumentu i dokładnie wskazać
Zakładka indeksująca
właściwe słowo, akapit, lub liczbę w tekście; możliwe jest
wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek,
strzałka
jak i pisanie po nich; opakowanie w rozmiarze 12 x 43mm
(±2mm), op. 4 kolory x 24 zakładki
rozmiar 25mm x 45mm±2mm; wykonane z polipropylenu,
pół transparentne, nie zasłaniają tekstu, na którym są
Zakładka indeksująca
przyklejone; grubość min. 60 micron; samoprzylepne;
25mm x 43mm
wielorazowego użytku; możliwość pisania po zakładkach;
op. 50 szt.
zakreślacz fluorescencyjny, z tuszem na bazie wody, duża
odporność na wysychanie, nie rozmazuje się; gumowe
Zakreślacz kolorowy
boki obudowy zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza
z dłoni; końcówka ścięta szerokość linii 1mm – 5mm;
różne kolory, mix kolorów
zszywa do 15 kartek, zszywki 10, pojemność magazynka
Zszywacz biurowy
100 zszywek, zszywanie klasyczne i tapicerskie,
głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik
do 15 kartek
naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna

55. Segregator A4/75

600

szt.

56.

40

op.

200

op.

60

szt.
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szt.

100

szt.

40

szt.

300

szt.

10

szt.

300

szt.

30

szt.

60

szt.

20

op.

300

op.

60

op.

50

op.

240

szt.

50
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57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

zszywa do 30 kartek, zszywki 24, pojemność magazynka
100 zszywek, zszywanie klasyczne i tapicerskie,
głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik
naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna
rozmiar 10; wykonane z wysokiej jakości stali, możliwość
zszywania 15 kartek o gramaturze 80g/m2; op.1000 szt.
rozmiar 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z
normą DIN 7405 lub równoważną, możliwość zszywania
30 kartek o gramaturze 80g/m2; op. 1000 szt.
płyta CD 700 MB Verbatim lub równoważne
płyta DVD +R 4,7 GB 16x Verbatim lub równoważne
żarówka Led E 27 40W ciepły biały kolor
żarówka Led E 14 40W ciepły biały kolor
ręcznik papierowy typu Velvet lub równoważny,
pakowany po 2 szt. dwuwarstwowy, 2 x 12,42m
kubek jednorazowy plastikowy, poj. 200ml, op. 100 szt.

Zszywacz biurowy
do 30 kartek

74. Zszywki 10/5
75. Zszywki 24/6
76.
77.
78.
79.

Płyta CD 700 MB
Płyta DVD 4,7 GB
Żarówka LED E27
Żarówka LED E14

80. Ręcznik papierowy
81. Kubek jednorazowy

50

szt.

300

op.

300

op.

1000
500
25
25

szt.
szt.
szt.
szt.

30

szt.

50

op.

cena całkowita Σ poz. 1-81
Uwaga: Dopuszcza się oferowanie artykułów w mniejszych opakowaniach niż wskazane w zestawieniu, pod warunkiem
obliczenia i podania wartości brutto z odpowiednim uwzględnieniem całkowitej ilości artykułów określonej w danej pozycji
zestawienia w odniesieniu do innego sposobu pakowania niż wskazany w zestawieniu
ZADANIE NR 2

(słownie złotych:

za całkowitą cenę brutto ( ) PLN
)

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (

) PLN,

co wynika z zestawienia:
Artykuł
teczka wiązana biała
wykonana z kartonu
bezkwasowego 350g/m2,
grzbiet do 30mm i do
50mm

cena
jednostkowa
netto [zł]

opis
przeznaczona na dokumenty formatu A4,
wykonana z kartonu o gramaturze 350g/m2,
wielkość zewnętrzna wys. 315mm x szer. przód
237mm (±5mm w obu wymiarach) możliwość
rozszerzenia grzbietu do 25-30mm i do 50mm

liczba

jednostka
miary

25000

szt.

cena całkowita
brutto [zł]

1. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami,
które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu
jakości dostaw, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że stanowię/-my wykonawcę, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z procedury
zmierzającej do udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w zakresie ZADANIA NR 1 w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, a w przypadku ZADANIA NR 2 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które sformułowano odpowiednio do ZADANIA NR 1
i ZADANIA NR 2 oraz udostępniono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych w odpowiednim wzorze,
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym
z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Uważamy się za związanych każdą ofertą częściową w terminie do 26 lipca 2022 r.
7. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.
miejscowość, data

podpis oferenta/wykonawcy
alternatywnie, podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy*

*Dokument można sporządzić w postaci elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”)
i poświadczenia podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES) dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do
tego miejscu

