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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kardynała Wyszyńskiego 4
28-340) SĘDZISZÓW
NIP 656-18-13-896, tel. 4] 3812169
Znak sprawy MGOPS-271/3/2020

Sędziszów, dn. 14.01.2020

r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na „Zakup i dostawę materiałów biurowych” poniżej 30 000 euro
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sędziszów / Miejsko — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa
20,
28 — 340 Sędziszów.
NIP: 6562164804

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie materiałów biurowych - pełna lista
przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Formularzu
stanowiącym załącznik nr 1.

III. Termin realizacji zadania

Od dnia 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 7 dni od daty złożenia
przez Zamawiającego
pisemnego formularza zamówienia.
IV.

Warunki płatności

i

gwarancji:

Koszty dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
Płatność przelewem — do 14 dni
V.

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium oceny jest cena - 100%
VI. Termin i miejsce składania oferty:
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2020
do godz. 11:30
w formie:
L
pisemnej (osobiście, listownie ) na adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4,
28 — 340 Sędziszów,
IL.
faxem na numer: 41 38 11 184
III.
wwersji elektronicznej na e-mail:opssedziszow5© onet.pl

r.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Ośrodek skontaktuje się tylko z wybranym
oferentem w terminie do 7 dni roboczych
VIII. Załączniki:
1.

Formularz cenowy

Załącznik nr

FORMULARZ CENOWY — MATERIAŁY BIUROWE

|

Nazwa
|

Papier A4

ryza

j

Papier A3

ryza

:

Koperta samoprzylepna

|

Zszywki

1000 szt./op
'20szt. / op.

HIR|P|N

24/6

mm,

Cena brutto

Jednostka
miary

114 x 162 mm biała
standardowa jakość

Skoroszyt plastikowy wykonany z folii PP,
przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna,
na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu,
zaokrąglone rogi, metalowe wąsy, standardowa
performacja na grzbiecie do wpięcia w segregator

1000 szt./

Skoroszyt kartonowy oczkowy wykonany
z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu
jednostronnie bielonego o pH 7-8, połówka

50 szt./ op

Skoroszyt kartonowy oczkowy wykonany
z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu
jednostronnie bielonego o pH 7-8

50 szt./ op

Segregator A4 oklejony na zewnątrz folią PP

z połyskiem, wyposażony w wysokiej jakości
mechanizm dźwigniowy z dociskiem, dwustronna
wymienna etykieta do opisu, szerokość grzbietu 75

op

szt.

mm

Segregator A4 oklejony na zewnątrz folią PP
szt.
z połyskiem, wyposażony w wysokiej jakości
mechanizm dźwigniowy z dociskiem, dwustronna
wymienna etykieta do opisu, szerokość grzbietu 50
mm
Kostka karteczek samoprzylepnych 50x50 mm,
250 karteczek w bloczku
10.

11.

Długopis kulkowy automatyczny, wygodny
gumowy uchwyt, tusz wodoodporny, nieblaknący,
gr. linii pisania 0,21 mm

szt.
SZt.

Wkłady do długopisów typu PARKER

szt.

Taśma przezroczysta, szer.
długość 33 m.

szt.

gr. linii pisania 0,5 mm

19

mm,

Klej w taśmie szer. 8,4 mm dł. 8,5 m,
szt.
przezroczysta obudowa z niewymiennym wkładem
Koszulka krystaliczna PP na dokumenty A4,

100 szt./ op

SUMA:

1.

