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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Busko-Zdrój, 6 marca 2014 r.
Znak: KP.042.7.9.2014

Powiat Buski
ul. Mickiewicza 15
28- 100 Busko - Zdrój
tel.: 0-41-378-30-51, -52
Fax: 0-41-378-35-78
e-mail: starostwo@powiat.busko.pl

ZA1>Y'rAN|E OFERTOWE NR 2/2014
sPRzEDAz MATERIAŁÓW Biunowvcn

W związku z realizacją Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na

sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego W ramach Priorytetu LX. Rozwój wykształcenia ikompeiencji w regionach,

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Powiat Buski zwraca się

do Państwa z zapytaniem ofertowym określonym w charakterystyce przedmiotu zamówienia

(załącznik nr 1).
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia na
Sprzedaż materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu:

„Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy”
współfinansowanego przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-l - wyroby biurowe, 22458000-5 - pozostałe druki

Nazwa i minimalne parametry spełniające
wymagania Zamawiającego

Przykładowy
asortyment
spełniający
wymagania

Zamawiającego

Jednostka
miary Ilość

Bloczek samoprzylepny, kostka 76 X 76 mm. minimum
400 kartek w bloczku. Donau SZI. 48

Cienkopis z plastikową końcówką oprawioną w metal,
w kolorach pisania: czamym, niebieskim, zielonym,
czerwonym

Stabilo SZÍ. 54

Długopis zwykły, zamykany, w kolorze pisania niebieskim Bic Orange SZÍ. 50
Długopis żelowy na wymienne wkłady, W kolorze pisania
niebieskim Pilot SZÍ. 60

Wkłady odpowiednie do dlugopisu z poz. 4 w kolorach
pisania: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym - do
wyboru

szt. 100

Duży Zszywacz biurowy ~ zszywa 100 kartek.
Wyposażony w długie ramię, posiadający regulację
głębokości wsunięcia kartek. Wyposażony w podziałkę
pomagającą w wyborze właściwych zszywek. Możliwość
umieszczenia zszywek 0 rozmiarach 23/6, 23/8, 23/10
i 23/13. Maksymalna ilość zszywek w magazynku: 100
sztuk. Materiał: metal.

Producent: APT,
model: AG 109 SZÍ. 2

Etykiety samoprzylepne A4, z ułatwiającymi odklejanie
nacięciami papieru podkładowego SZÍ. 12

Gumka ołówkowa mała Pentel SZI. 12

Kalendarz książkowy B5 na rok 2015, tygodniowy szt. 3
Klipsy biurowe metalowe 19 mm (op. 12 szt.) Grand SZÍ. 20

Klipsy biurowe metalowe 25 mm (op. 12 szt.) Grand szt. 20

Klipsy biurowe metalowe 32 mm (op. 12 szt.) Grand szt. 20

Koperty białe B-5 samoprzylepne, klejone po krótkim boku Bong SZÍ. 150
Kostka klejona, kolorowa, wymiary min. 83 x 83 mm,
min. 400 kartek w bloczku Dox SZÍ. 20

Koszulka do klasera na CD-R Biurfol opakowanie
(po 10 szt.) 20

Koszulki foliowe groszkowe, z perforacją do wpinania do
segregatora A4 Bantex szt. 1000

Koszulki foliowe krystaliczne, z perforacją do wpinania do
segregatora A4 Donau SZI. 2000

Koszulki z klapką otwierane z boku, A4 Donau opakowanie
(po 10 szt.) 10
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ZAŁĄCZNIK NR I
do zapytania ofertowego nr 2/2014
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Projekt współłinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa i minimalne parametry spełniająceLp. _ . .wymagania Zamawiającego

Przykładowy
asortyment
spełniający
wymagania

Zamawiającego

Jednostka
miary Ilość

19. Marker do płyt CD/DVD, grubość linii pisania 0,5 nim Granit SZI. 12
Markery uniwersalne z tuszem szybkoschnącym,
odpornym na działanie światła i wody, z końcówką
okrągłą, w 4 kolorach pisania (czarnym, czerwonym.
zielonym, niebieskim)

20. Bic SZÍ. 40

21. Ołówek drewniany z gumką, HB Stabilo SZÍ. 20

22. Papier kserograficzny, min. gramatura 80 g/mg, format A4 Polspeed ryza 300

23. Plyty CD-R 700 Mb Media Tech MediaStore SZI. 200

Segregator dżwigniowy 0 szerokości grzbietu 50 nim,24. _ . . . _z listwą wzmacniająca, rozne kolory Donau SZÍ. 30

Segregator dźwigniowy o szerokości grzbietu 75 mm,25. . _ _ , .z listwą Wzmacniającą, rozne kolory Donau SZÍ. 70

26. Spinacze biurowe okrągłe 50 mm (opakowanie 100 szt.) Grand SZÍ. 30

27. Spinacze biurowe okrągłe 28 mm (opakowanie 100 szt.) Grand SZÍ. 30

28. Sznurek pakowy jutowy, min. 5 dkg SZ12. 6
29. Taśma klejąca biurowa przeźroczysta 24 mm x 20 m Grand szt. 20
30. Teczka kartonowa A4 z gumką, rózne kolory Bantex SZÍ. 60

31. Teczka skrzydłowa z gumką A4, różne kolory Donau SZĽ. 45

32. Teczka tekturowa wiązana Handy SZÍ. 100

33. Temperówka metalowa, pojedyncza Kum SZÍ. 10

34. Tusz do stempli uniwersalny, min. poj. 22 ml, rózne kolory Alpha SZÍ. 5

Zakładki indeksujące foliowe 5 kolorów,
35' min. 25 kartek w bloczku Donau SZI. 50

36. Zakreślacze tekstu, rózne koloiy Profice Beifa SZ1. 50

37. Zeszyt A4, 96-kartkowy, kratka. W twardej oprawie Dan-Mark SZÍ. 4

Znaczniki samoprzylepne papierowe (5 bloczków
38' w opakowaniu), minimum 100 kartek w jednym bloczku Post-it szt. 30

39. Zszywki 23/10 Rapid SZI. 50

40. Zszywki 24/6 Grand SZĽ. 100

Zamawiający informuje, że wskazany asortyment ma charakter poglądowy. Wykonawca może zaoferowac
produkt równoważny, spełniający wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr] - Szczegółowa
charakterystyka przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Produkt równoważny musi
posiadać funkcje i minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy.
Dostarczany produkt musi być fabrycznie nowy, najwyższej jakości, nienoszący znamion użytkowania, wolny od
wad.
Zamawiający informuje, że przy dostawie materiałów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, co
oznacza, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które mogą zostać zamówione. Planowana ilość
materiałów, która zostanie odebrana to 70% całości asortymentu opisanego w charakteiystyce przedmiotu
zamowienia.

.f.. Projekt „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy”  
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.
Zamawiający informuje, że zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
Zamawiaj ący dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

0 cena ofertowa - 100 %
0 za najkorzystniej sza zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofeny tak, żeby obejmowała wszystkie koszty. jakie
Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT, innych opłat
i podatków (m.in.: koszty transportu) oraz ewentualnych upustów i rabatów (rabaty, upusty i inne koszty muszą
być wliczone w cenę netto). Zamawiający przy realizacji zamówienia nie będzie ponosił żadnych dodatkowych
kosztów.
Płatność regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w temiinie do 30 dni od daty
jej otrzymania.
Sposób składania oferty.
Wypełniony W całości formularz ofertowy (załącznik nr l), podpisany przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w Starostwie Powiatowym w Busku -
Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój lub przesłać pocztą wterminie do 13.03.2014 r. Na kopercie
należy zamieścić informacje: ,,Odpowíea'z' na zapytanie ofertowe nr 2/2014 ~ sprzedaż art. biurowych - Projekt
POKL” oraz dane adresowe Wykonawcy.
Osoba do kontaktu:
Mariusz Juszcze
Koordynator Projektu
tel. 41 378 30 51, -52 w. 229
e-mai l: mariusz,/`uszcze@_powíat.bus/((1,11

Ocena ofert nastąpi w terminie 14 dni.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania
przyczyny.
Zamawiający informuje, że niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
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