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ZAPYTANIE OFERTOWE

Gnina starogard Gdanski ZwTaca Śię z zap}taniem ofeńorł},m na:
dostawe artvkułów biurowvch

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach plojektów współfinansowanych ze śIodków
Ł1*:9"^ą':ł| .z'Unii Europejskiej' których waltość nie.przekracza j0'oo0 

"*o 
(Źarządzenie NrRGM/32l2014.Wójta Gminy stalogald Gdanski z dnia 22 kwietnia 2014r.), z uwzględnienięm a1t. 4pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2oo4 r. (t.l' Dz' U'-2óB. poz' go,7 zpazn. an.).

Plz€dniot. zanóu.ienia związarry jęst z realizacją projektu ,'e.Społeczeństwo _ Przeciw<lziałanięwykluczeniu cy|rowemu w Gminie Starogard Gdanski.'' (i.lmowa o jofinansowanię m PoIG'08'03'00-22-0'|5|I'2-a0)' który jest 1vspółfinansowany 
. ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRcgionalnego rt ralnach Programrr operac)jnego Inrlo\Ąac)jna GoŚpodark; 

.

1. Nazwa famawiającego: Gmina Starogard Gdaliski
ul' Sikolskięgo 9
83_200 Starogard Gdanski
Tel. (58) s6 2s0 67
fax (58) 56 246 41

2. opis przędmiotu zamówienia: dostawa następujących altykułów bitrrowyclr:

segregatorA4 o szerokości80 mm, z mechanizmem, wymienną etykietą na 8rzbiecie, na
dolnych krawędziach meta|owe okL]cia,jednostronnie powJekany foIiq ne, toLr turłuso*y

segre8ator A4 o sferokości 5o mm, f mechanifmem, wymienną etykietq na grfbiecie, na
doInych krawędziach meta|owe okucia, jednostronnie pow|ekany foIiq lP, iurkusowy

skoroszyt A4 z bocznq perforacją umoźJiwiajqcą Wpięcie do każdego rodzaiu selregatora,
wykonany r fol i i  pCV, wsuwany papierowy pasek do opisu, przednia oktadka przezriczysta,

tylna kolorowa, opakowanie 10 szt.

Papier ksero 44, ryza 5OO arkusry, gramatura 80E/m2,160-17O CtE, bialy
Przektadki kartonowe indeksujace, Wykonane z wytrzymałego koIorŃego kartont1 format

105x235-240 mm, opakowanie 1ooszt., kolor
Płyty cD.R x1-x52 70oMB, szpu|a 1ooszt

Koperty na płyty cD f fabefpieczeniem powietrznym, tzw. bqbe|ńwymlWyk6iińe-
odpornego, trwałego papieru oraz foIi i  bqbeIkowej o rofmiarze zewnętrznYm 195-2oox175,



10 sztuk w opakowaniu

8
Koperty papierowe,,z oklenkiem,, do p|yt cD, koperty z białego papieru o Bramaturze

8Og/mr, opakowanie lOOszt 1

9
Gumka dwuczęściowa, około 1/3 powierzchnido ścierania długopisu, pisma maszynowe8o|

okoto 2/3 powierzchnido ścierania ołóWków i kredek, nje pozostawia śladóW na papierze, szt
4

10 Taśma k|ejqca 18x20mm/ przezrocfysta/ szt zo

11
K|ej w taśmie, substancja klejąca umieszczona na taśmie, co umożliwia szybkie i precyzyjne
nakładanie k|eju, do klejenia papieru, kartonu, zdjęć, dłutość taśmy min' 8m, szerokość min.

8mm. szt
3

72 Zszywki miedriane, rofmiar 24/6, opakowanie loooszt 30

13 Spinacze biurowe metalowe, maie 28mm, pakowane w kartonowe pudetko po looszt, 10

K|ipy biurowe, rozmiar 32mm, meta|owe, 12 k|ipów w opakowanju, 4

KIipy biurowe, rozmiar 41mm, meta|owe, 12 k|ipóW W opakowaniu, 4

16 Kljpy biurowe, rozmiar 25mm, meta|owe, 12 kIipóW w opakowaniu, 4

Miejsce dosta1vy ańykułóW biurowych: UIZąd Gminy starogald Gdanski' ul. sikotskiego 9. 83-2oo
Starogald Gdański, p.24
Termin wykonania: do 16.07.2014t.

3. Informacja o sposobie rozliczania pomiędzy stronami:
Rozliczęnia pomiędfy stronami będą odb1.lvały się w PLN.

4. sposób pŹygotowania ofefiy|
> ofelta musi mieć formę pisemnąi powinna być sporządzona wjęzyku polskim.
} Niezbędne załączniki do złożonej oferty:

o W}pełniony formularz ofeńowy, stanowiący załączItik w 1 do niniejszego
zap}1ania ofeńowego.

. wypełniony formularz cenowy, stanowiący załączlttk m 2 do niniejszego
zap}'tania ofęItowego'

> Na \ł'szystkię p}tania zawańe w formularzu ofeńowym muszą być udzielone odpowiedzi'
> JężęIi p}'tanie postawione w fomularzu ofeltowyn nie dotyczy ofelentą lalezy wpisać

,,nię dotyczy'''
} Koperty powinrry być oznaczone następująco:

,,ofefia na dostawę afiykułów biurowych _ PoIG''
o Nazwa iadres Zamawiającęgo.
o Nazwa i adręs Wykonawcy.

} Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercię dokumentów.

5. Kryterium wyboru oferty: cena

Porównanie cen nastąpi na podstawie cen blutto wskazanych przez wykonawców w fomularzu
ofefiowym.

6. oferty moźna składać do ł|nia 02.01.20|4r. do godz. 10'00 łyłącznie w formie pisemnej.
ofertę można dośtarczyć pocftą lub osobiście.



7. Miejsce dostalczenia ofeń: Urząd Gminy starogald Gdński, Ul. Sikorskiego 9,83-200
Starogard Gdanski, Pok. 24.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
02'07.2014t.' godz. 10.15' Urząd Gminy stalogald Gdanski, U1. Sikorskiego 9, 83-200
starogald Gdński, Pok. 24.

9' opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zap},tania ofertowego: Informacji na temat
zamóWienia udzięla:
Karolina Szambowska _ Podinspellor ds. zarządzada projektami
Nr Tel. (58) 56 250 67 w. 56, fax. (58) 56 246 41,
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INNOWACYJNA
COSPODARKA
NARODOWA STRATECIA SPO]NOSCJ

Projekt współfinansowany ze śtodków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego
w ramach Programu Operacyinego Innowacyjna cospodarka

.,FunduszeEurcpe]ske.d|arczwojuinnowacyjnejgospodatki'''lnwes|UjemywWasfąp|zyszłoŚć"

Zqłqcznik nr 7

(piecfeć WykonaWcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Do zapytania ofeńoweBo na,,Dostawę ańykulóW biurowych - PolG,,

1. Nazwa iadres Wvkonawcv:

2. Numer te lefonu:

3.

4.

5.

Nu mer Faxu:

Adres e-mai l :

Numer konta

Cena:

bankowego

6.

Powyżsfa cena zostata okreś|ona w zatączonym formu|arzu cenowym i obejmuje pełen zakres
zamóWienia określony W zapytaniu ofertowym.

Termin wvkonania: do 16.07.2014r.

(Data i  podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji

Wykonawcy)

4



INNOWACYJNA
COSPODARKA
NARoDoWA 5TRATEC A 9Pó]Noś.l

Projekl Wspófilnansowany ze środIow EUropejsklego FLJndL]sf L] Rozwo]u RegionaInego
W rcmac| PlogEmJ ope.a./jrego |..owacyi1a Gospod.ę

, 'FundusfeEurÓpejsk ie.d lafofwoju innowacyjnejgospoda*i . ' , , |nw €s tujernywWasząprzysz]ość' '

z0łqcznik nr 2

(pieczęć WykonaWcy)

FORMULARZ CENOWY
Do zapytania ofertowe8o na ,,DostaWę artykutów biurowych _ PoIG,,

Arry*ur I Ti.jf

I
se8regator 44 o sferokości 80 mm, z mechanifmem, Wymiennq

etYkietq na grzbiecie, na doInych krawędfiach metaIowe
okucia, jednostronnie pow|ekany fol iq PP, ko|or turkusowy

5

2
segregator 44 o szerokości 50 mm, z mechanifmem, wymiennq

etykietq na grzbiecie, na doInych krawędfiach rneta|owe
okucia, jednostronnie pow|ekany foIiq PP, turkusowy

5

3

skoroszyt A4 f boczną peńoracjq umoż|iwjającą wpięcie do
każdego rodzaju segregatora, Wykonany z foIi iPcV, Wsuwany
papieroWy pasek do opisu, przednia okładka p,zef|oczysIar

tylna kolorowa, opakowanie 10 srt.

5

4
Papier ksero A4, ryra 500 arkuszy, gramatura 8Ag/m2,f60-I7O

cIE, bjały 40

5
Prfek|adki kartonowe indeksujące, WYkonane f wytrfymałego
kolorowe8o kartonu, format 105x235-240 mm, opakowanie

100szt., ko|or żółtV
3

6 Płyty cD R X1.x52 700MB, szpuIa 1005zt L

7

Koperty na płyty cD f zabezpieczeniem powietrznym, tzw.
bąbeIkowym. Wykonane z odpornego, trwałego papieru oraf
fol i i  bqbelkowej o rofmiarze zewnętrznym 195.200x7J5,10

sztuk w opakowaniu

3

8
Kopeńy papierowe,,z okienkiem,,do płyt cD, koperty z białe8o

papieru o gramaturre so8/m'Ż, opakowanie looszt 1

9

Gumka dWucfęśclowa, około 1/3 powierzchnido ścjerania
d|u8opisu, pisrna maszynowe8o, około 2/3 powierzchnido

ścierania ołóWków i kredek, nie pozostawia ś|adów na
papierze, szt

10 Taśma k|ejąca l8x20mm, prfezroczysta, szt 20

11.

Klej W taśmie, substancja k|ejqca umieszczona na taśmie, co
umoż|iwia sfybkie i precyfyjne nakładanie k|eju, do k|ejenia

papieru, kartonu, zdjęć, dłu8ość taśmy min. 8m, sferokość min.
gmm, szt

3

5



zszywki miedziane, rozmiar 24/6, opakowanie 1000szt 3o

spinacze biurowe meta|owe, małe 28mm, pakowane w
kańonowe pude|ko po 100szt,

10

14
K|ipy biurowe, rofmiar 32mm, meta|owe, 12 klipóww

opakowaniu, 4

Klipy biurowe, rozmiar4lmm, meta|owe, 12 k|ipóW W
opaKowantu,

4

L6
K|ipy biurowe, rozmiar 25mm, meta|owe,12 k|ipóW w

opaKowantur 4

ŁĄczNA cENA NETTo

ŁĄczNA cENA BRUTTo

(Data i podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do ręplezentacj i 

.wykom\Mcy)


