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                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o cenę usług zakupu i dostawy artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby realizacji przez 

MGOPS w Łosicach projektu pn. „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach 

2. Adres Zamawiającego: Ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice 

3. Przedmiot  zamówienia zakup i dostawa artykułów papierniczo-biurowych 

4. CPV: 

Papier i tektura       -  kod CPV 21120000-0 

Wyroby z papieru lub tektury     -  kod CPV 21200000-5 

Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne 

wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury    -  kod CPV 22800000-8 

Artykuły biurowe lub szkolne z tworzyw sztucznych  -  kod CPV 25247000-4 

2. Przedmiot zamówienia: (opis) Przedmiotem zamówienia jest zakup  i dostawa artykułów 

papierniczo-biurowych, a także tonerów na potrzeby realizacji projektu „Społeczność aktywna” 

realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach. W skład 

zamówienia wchodzą następujące pozycje: 

Artykuł Ilość 

Papier ksero A4 

- format A4 

- gramatura minimum 80 g/m2 

- bezpyłowy 

- w ryzie 500 szt. 

- odpowiedni dla drukarek laserowych, atramentowych i 

kopiarek 

20 ryz 

Papier ksero A3 

- format A4 

- gramatura 80 g/m2 

- bezpyłowy 

- w ryzie 500 szt. 

-odpowiedni dla drukarek laserowych, atramentowych i 

kopiarek 

1 ryza 

Toner do drukarki kolorowej 

(ColorLaserJet CP2025) 

3 kolory po 1 szt. każdy kolor 

Toner do drukarki czarno-białej 

(Canon L120) 

2 szt. 
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Długopis z wymiennym wkładem 

- automatyczny 

- posiadający kauczukowy uchwyt zapewniający komfort 

pisania 

- tusz w kolorze niebieskim  

20 szt. 

Segregator A4/70 

- z tektury pokrytej ekologiczną folią 

polipropylenową o strukturze płótna 

- grubość kartonu 2,1mm 

- gramatura kartonu 1290 g/m2 

- dźwignia z dociskaczem 

- w środku dwa wpięcia 

- szerokość grzbietu 70 mm 

- wymienna obustronna etykieta 

grzbietowa 

10 szt. 

Płyta CD-R 20 szt. 

Marker kolor 
- permanentny 

- wodoodporny 

-końcówka ścięta 

-kolory: zielony, różowy, żółty 

6 szt. 

Teczka A4 na gumkę  
-z wytrzymałego kartonu 

-kolor  

-gramatura 275g/m2 

10 szt. 

Skoroszyt papierowy A4 pełny 

- wykonany z wysokiej jakości kartonu 

- gramatura 280g/m2 

- format A4 

- kolor biały 

50 szt. 

Koszulka foliowa A4  

- otwierane z góry 

- format A4 

-groszkowa 

1 op. (100 szt.) 

Cienkopis kolor 

- plastikowa końcówka oprawiona w metal 

- wentylowana skuwka 

- tusz odporny na wysychanie 

- grubość linii 0,4 mm 

- kolor: czerwony, czarny 

10 szt. 

 

5. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 Euro, 

które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759). 

Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach 

publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych             

w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy. 
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6. Współfinansowanie zamówienia: 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2012r. 

8. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 

9. Wymagania Zamawiającego w ramach oferty: 

Oferta ma być złożona na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1 do zapytania ofertowego). 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

 nieścieralnym atramentem lub długopisem.  

Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji firmy na 

zewnątrz.  

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę. 

 Formularz ofertowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego  

rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

12. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia 14.09.2012r. godz. 14:00 

13. Na adres:  

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach Ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice – 

osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu do MGOPS w Łosicach) 

w kopercie - na kopercie oferty należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup artykułów 

papierniczo-biurowych” 

b) mgops_losice@interia.pl – drogą elektroniczną  wpisując w tytule wiadomości „Zapytanie 

ofertowe na zakup artykułów papierniczo-biurowych” 

c) na numer faxu: 83 357 37 47 

 

mailto:mgops_losice@interia.pl
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14. Opis kryteriów wyboru oferty. 

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty – cena 100%. 

15. Inne ustalenia Zamawiającego: 

 Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą 

 w złotych polskich. 

 Ceny i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji 

przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.  

 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 


