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Strzelce Opolskie, 31.12.2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na 2015 rok, na 

realizację projektu p.n. "Inwestycja w edukację przedszkolną" w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 

Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych  na 2015 rok, na realizację 

projektu p.n. "Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Przedszkole Publiczne nr 10 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 

dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych na rok 2015 zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do zapytania, niezbędnych do realizacji projektu p.n. 

"Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty. 

Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia  zawarte 

są w załączniku nr 1 (Szczegółowy opis zamówienia). 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
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Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście  w siedzibie Przedszkola 

Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich ul. Asnyka 6, 47 – 100 Strzelce 

Opolskie  

lub przesłać mailem na adres: 

biuro@iwep-pp10.pl , 

 

w terminie do dnia  

16 stycznia 2015 r do godziny 12.00 

z dopiskiem: „ Inwestycja w edukację przedszkolną – artykuły biurowe i 

eksploatacyjne” 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  

 
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie 

składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.  

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, 

faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 20 stycznia 2015r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do 

zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

mailto:biuro@iwep-pp10.pl
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Przedszkola Publicznego nr 10  
w Strzelcach Opolskich  
ul. Asnyka 6,            
47 – 100 Strzelce Opolskie 
Tel. (77) 461 20 51 

e-mail: biuro@iwep-pp10.pl 
 

 

OFERTA – FORMULARZ CENOWY                    
 

Nazwa wykonawcy:  

Siedziba:  

NIP:  

Osoba do kontaktu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

1. Składam/y ofertę zgodnie z wymaganiami i opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym na kwotę: 
 
 

 

Wartość brutto dostawy…………………………… zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Zobowiązuję/emy się do wykonania dostawy  w terminie maksymalnie do 06.02.2015 r. 

3. Oferuję/emy następujące warunki płatności: przelew 14 dni od daty bezusterkowego odbioru dostawy oraz 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wszelką  korespondencję w spawie niniejszego postępowania  należy kierować na adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………………………………………… 

Tel/fax: …………………………………………………, adres e-mail: …………………………………………………………………… 

 
 
 
 
                                                                   
…………………………, dnia …………………………. r.                                   …………………………………………………………… 
                                                                                   podpis osoby uprawnionej  

 
 

Załącznik nr 1 
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LP                                           TABELA ELEMENTÓW       j. m.  Wartość 
jednostkowa 
bez podatku 
VAT 

Ilość Suma 
netto 

  Materiały biurowe i eksploatacyjne         

1 Koszulki groszkowe A4 , otwierane od góry, 

pasujące do każdego segregatora, wykonane z 

foli PP, w opakowaniu 100 sztuk 

op.   12  

2 Skoroszyty do przechowywania dokumentów - 

format A4, do wpinania do segregatora, 

przednia okładka przezroczysta, druga 

kolorowa,z wymiennym paskiem do opisu, w 

kolorze zielonym, niebieskim , czarnym, żółtym 

po 20 sztuk z każdego koloru 

szt.   70  

3 Papier kserograficzny biały A-4, grubość 

papieru 80 g/m2, białość trzygwiazdkowa  (1 

opakowanie 500 arkuszy) 

op.   50  

4 Papier kserograficzny jasnożółty A-4, grubość 

papieru 80 g/m2  (1 opakowanie 500 arkuszy) 

op.   2  

5 Papier kserograficzny jasnozielony A-4, 

grubość papieru 80 g/m2,  (1 opakowanie 500 

arkuszy) 

op.   2  

6 Papier kserograficzny błękitny A-4, grubość 

papieru 80 g/m2,   (1 opakowanie 500 arkuszy) 

op.   2  

7 Papier kserograficzny czerwony A-4, grubość 

papieru 80 g/m2,   (1 opakowanie 500 arkuszy) 

op.   2  

8 Papier kserograficzny pomarańczowy A-4, 

grubość papieru 80 g/m2,   (1 opakowanie 500 

arkuszy) 

op.   2  

9 Papier kserograficzny lawendowy A-4, grubość 

papieru 80 g/m2,   (1 opakowanie 500 arkuszy) 

op.   2  

10 Papier kserograficzny biały A-3, grubość 

papieru 80 g/m2, białość trzygwiazdkowa  (1 

opakowanie 500 arkuszy) 

op.   2  

11 Żółte karteczki  - kostki samoprzylepne o min. 

wym. 76x76 mm 400 kartek 

op.   6  

12 Kostka papierowa biała nieklejona, wymiary 

karteczki  ok.85 mm x 85 mm, wysokość kostki  

ok. 40 mm 

szt.   4  

13 Koperty białe samoklejące bez okna o 

wymiarach ok. 114 mm x 162 mm 

szt.   60  

14 Koperty białe samoklejące bez okna o 

wymiarach ok. 162 mm x 229 mm 

szt.   40  

15 Koperty białe samoklejące bez okna o 

wymiarach ok. 229 mm x 324 mm 

szt.   30  

16 Kołonotatnik A4 100-kartkowy w miękkiej szt.   3  
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oprawie, grzbiet łączony pojedynczą spiralą 
17 Teczka niebieska z gumką, kartonowa, w 

formacie A4, klapki wewnętrzne 

zabezpieczające zawartość przed wysunięciem 

szt.   20  

18 Płyty CD-R   700 MB szt.   100  
19 Koperta biała na CD z okienkiem szt.   100  
20 Szpilki uniwersalne, opakowanie 50 g, 28 mm op.   5  
21 Spinacze okrągłe, galwanizowane, opakowanie 

100 sztuk 

op.    6  

22 Klipy biurowe z lakierowaną na czarno 

powłoką, opakowanie 12 sztuk, 25 mm 

op.   6  

23 Pinezki srebrne galwanizowane, opakowanie 50 

sztuk 

op.   4  

24 Korektor w taśmie, w przeźroczystej obudowie, 

z silikonową taśmą - min. 14 m taśmy 

korygującej 

szt.   10  

25 Taśma pakowa przezroczysta, jednostronnie 

klejąca, wykonana z polipropylenu, pokryta  

emulsyjnym klejem akrylowym, rozmiar ok. 48 

mm x 50 mm 

szt.   6  

26 Taśma samoprzylepna przeźroczysta, 

jednostronnie klejąca, wykonana z 

polipropylenu, rozmiar  ok. 18 mm x 20 mm 

szt.   30  

27 Samoprzylepna taśma dwustronna, cienka, 

przeźroczysta, odrywana ręcznie bez 

konieczności użycia nożyczek, wym. ok. 38 mm 

x 10 m 

szt.   15  

28 Gumki recepturki elastyczne 

różnokolorowe,średnica ok. 75 mm, 

opakowanie 1 kg 

op.   1  

29 Zszywacz ciemnoniebieski metalowy w 

plastikowej obudowie, z wymiennymi 

zszywkami, zszywający do 30 kartek naraz, 

ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, z 

blokadą zabezpieczającą przed zamknięciem 

zszywacza, w komplecie ok. 200 sztuk zszywek 

24/6, gwarancja 3 letnia 

kmp.   2  

30 Zszywki stalowe do zszywacza w rozmiarze 

24/6, opakowanie 1000 sztuk 

op.   6  

31 Zszywki stalowe do zszywacza w rozmiarze 

25/10, opakowanie 1000 sztuk 

op.   6  

32 Samoprzylepne zakładki indeksujące, wąskie, 

do wielokrotnego przyklejania i odklejania bez 

niszczenia powierzchni, można po nich pisać, 

pakowane po 35 zakładek o min. wym. 12mm x 

43mm w 4 różnych kolorach 

op.   3  
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33 Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie 

wody, ścięta końcówka, grubość linii pisania 

min 1-4 mm, w komplecie 4 sztuki 

kmp.   8  

34 Separatory wykonane z kartonu ekologicznego 

o min. wymiarach 10x24 cm, przeznaczone do 

segregowania dokumentów formatu A4, 

dziurkowane z możliwością wpięcia poziomo 

oraz pionowo,  pakowane po 100 sztuk w 

różnych intensywnych kolorach 

op.   1  

35 Aktówka koloru czarnego, wykonana z 

wytrzymałego polipropylenu, usztywniona 

zewnętrznie, zamykana na klamrę, wyposażona 

w rączkę na grzbiecie, ok 12 transparentnych 

przegródek na dokumenty formatu A4, okienka 

opisowe, przekładki indeksujące, 2 kieszonki na 

wizytówki 

szt.   1  

36 Korektor w piórze do bardzo dokładnych i 

precyzyjnych korekt, wyposażony w trwały, 

elastyczny korpus oraz specjalny uchwyt, który 

umożliwia płynną kontrolę aplikacji fluidu, 

pojemność ok. 7 ml 

szt.   4  

37 Temperówka metalowa wykonana ze stopu 

aluminium, ostrze doskonałej jakości ze stali 

szlachetnej, nierdzewnej, o wysokiej twardości 

63HRc, posiada uwolnienie pod grafit 

uniemożliwiające blokowanie 

szt.   2  

38 Linijka z przezroczystego plastiku z 

nadrukowaną podziałką w kolorze czarnym 

ok.30 cm  

szt.   2  

39 Ściereczki do czyszczenia ekranów monitorów, 

nasączone, biodegradowalne, posiadające 

właściwości antystatyczne, nie zawierające 

alkoholu, przebadane dermatologicznie, nie 

pozostawiające smug, w opakowaniu 100 sztuk  

op.   1  

40 Pudła do archiwizacji dokumentów A4, 

wykonane z kartonu, min. wymiary 

327x100x233, grzbiet min. 100 mm, miejsce do 

opisu na grzbiecie i bocznej ścianie,posiadają 

certyfikat FSC 

szt.   10  

41 Toner do drukarki laserowej typu Kyocera 

czarno-biały K-FS-1120D 

szt.   2  

42 Toner do kserokopiarki typu Konica Minolta 

7222 TN 301K 

szt.   2  

43 Tusz do drukarki typu  HP Deskjet Ink 

Advantage 4615 błękitny  655 

szt.   1  

44 Tusz do drukarki typu  HP Deskjet Ink szt.   1  
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Advantage 4615 żółty  655 
45 Tusz do drukarki typu  HP Deskjet Ink 

Advantage 4615 purpurowy  655 

szt.   1  

46 Folia do laminowania 100 mic/100 szt op.   2  

 47 Oprogramowanie antywirusowe, zapewniające 

ochronę przed programami typu „spywere”, 

ochronę przeglądarek, pięć opatentowanych 

warstw ochrony, na 1 stanowisko, licencja 12 

miesięczna 

 Szt.   1  

      SUMA :    

           
       Brutto    
 


