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                           Bieruń, dnia 05.04.2018 r. 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: 
„Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych  

dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” 
nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. 

 

Zamawiającym jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Siedziba: 43 – 155 Bieruń, ul. Wł. Jagiełły 1.  

Telefon: (32) 216 – 21- 76, fax. wew. 131 

Godziny urzędowania: pon. 7.30 - 17.00, wt., śr., czw. 7. 30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.00.  

NIP: 646 – 10 – 29 – 795, REGON: 271141510  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz sukcesywna dostawa do siedziby 

Zamawiającego materiałów biurowych. 
2. Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy przedmiotu zamówienia stanowi formularz 

cenowy (załącznik nr 2). Ilości przedstawione w załączniku nr 2 są danymi szacunkowymi.  
W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  ilości zamawianych 
artykułów. 
 

II. Wymagania wobec wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt  

i własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego tj. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bieruniu przy ul. Wł. Jagiełły 1, I piętro, w dni robocze tj. od poniedziałku do 

piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach zamówienia artykuły są fabrycznie nowe, 

wysokiej jakości, posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie oraz są dopuszczone  

do obrotu na terytorium Polski. 

3. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do 3 

dni roboczych, licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego,  

w którym każdorazowo określono rodzaj oraz ilość zamawianego asortymentu. 

4. Zamówienia o których mowa powyżej składane będą droga elektroniczną lub  

z wykorzystaniem faksu lub w formie telefonicznej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia wszystkich pozycji lub zmniejszenia ich 

ilości w miarę swoich potrzeb. Nie zamówienie całego asortymentu w pozycji lub 

zrezygnowanie z jakiejkolwiek pozycji nie będzie stanowiło roszczeń lub podniesienia ceny ze 

strony Wykonawcy.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień uzupełniających ponad ilość 

określoną w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży 

Zamawiającemu artykułów biurowych w ramach zamówień uzupełniających po cenach nie 

wyższych niż określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

7. Zamawiający będzie każdorazowo sprawdzał zgodność dostawy pod względem 

asortymentowym i ilościowym w miejscu dostawy. 
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8. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem towaru do Zamawiającego, w tym koszty 

przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych materiałów do momentu 

ich odebrania przez pracownika Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu 

zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru lub jego uzupełnienia  

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności zarówno rodzaju jak i ilości 

dostarczonego towaru z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego. 

12. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

składania Wykonawcy reklamacji na asortyment objęty przedmiotem zamówienia, przez cały 

okres obowiązywania umowy.  

13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone artykuły biurowe zgodnie  

z gwarancją producenta. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.  

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

2. Ocena spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 dokonana zostanie w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę  

w ofercie. 

V. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia jakie składają Wykonawcy w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1). 

2. Wypełniony wykaz asortymentowo-ilościowy (wzór – załącznik nr 2). 

3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wzór – załącznik nr 3). 

4. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, bądź inny dokument na podstawie, którego Wykonawca 

prowadzi swoją działalność wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

VI. Sposób obliczania ceny 

1. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o wykaz asortymentowo-ilościowy zawierający 

wykaz oferowanych produktów, a następnie przenieść ją do formularza ofertowego. Cena 

podana w tym załączniku i w formularzu ofertowym będzie ceną ryczałtową. 

2. Cena wykazana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
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3. Zaoferowana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. 

5. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

6. Ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie dokonywał oceny wg następujących kryteriów  

z uwzględnieniem podanych wag procentowych: 

KRYTERIUM I – cena – waga 100% 

1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 

Wartość brutto najtańszej oferty 

     Cena = -----------------------------------------  x  100 pkt  

Wartość badanej oferty brutto 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VIII. Forma, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej 

1. Propozycję cenową należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (czytelną i trwałą 

techniką). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2018 r. o godz. 12.00.  

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego (I piętro - sekretariat). 

4. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: oferta na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów 

biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu”. 

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie otwarta. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 

terminem upływu do jej składania. 

IX. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr C 108. 

X. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

- Sylwia Szymanowska- pokój nr C104, telefon 32 216 21 76 wew. 128 
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XI. Udzielenie zamówienia 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru. 

XII. Informacje dotyczące zawierania umowy 

1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę do siedziby zamawiającego. Wzór umowy 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.  

2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. 

XIII. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie przedstawione informacje przeznaczone są wyłącznie do przygotowania propozycji 

cenowej. 

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem propozycji cenowej ponosi 

Wykonawca. 

3. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w polskich 

złotych (PLN). 

 

 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wykaz asortymentowo-ilościowy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wzór umowy. 

 

 

 

 

DYREKTOR 

     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bieruniu 

   mgr Piotr Ćwiękała 
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Załącznik nr 1 

……………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

Nazwa firmy (Wykonawcy):……………………………………………………………….. 

Adres firmy (Wykonawcy):…………………………………………………………………. 

NIP …………………………………. 

REGON …………………………… 

tel. ......................, e-mail ................................................................ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sprzedaż i sukcesywną dostawę 

materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu przedkładamy 

niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do 

złożenia propozycji cenowej. 

1. Oferujemy realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Wartość brutto: ……………………………..zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

Wartość netto: ……………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

Wartość VAT…………………………………..zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

Wartość brutto oferty to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia.  

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy  

do 31.12.2018 r. 

3. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy 

do niego żadnych zastrzeżeń. 

2) W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4, na proponowanych warunkach i w terminie oraz miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

        ……………………………………………………… 
  Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY 

 
Wykaz materiałów biurowych: 

LP NAZWA ARTYKUŁU                  
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA JEDN. 
BRUTTO 
[PLN] 

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

[PLN] 

 NAZWA 
HANDLOWA LUB 

NAZWA 
PRODUCENTA 

OFEROWANEGO 
PRODUKTU 

  

A B C D E F = D x E G   

PAPIER   

1.  
Papier kserograficzny A-4  
o gramaturze 80g, białości  
145-155 CIE, do codziennego użytku 

ryza 290    
  

2.  
Papier A-4 kserograficzny kolorowy  o 
gramaturze 80g,  

ryza 1    
  

3.  
Papier kserograficzny A-4 kolorowy o 
gramaturze 160g,  

ryza 1    
  

4.  Papier kalkulatorowy  rolka 1      

5.  Papier wizytówkowy A-4 biały op. 2      

6.  Papier wizytówkowy A-4 ecru op. 2      

BLOKI, ZESZYTY, BRULIONY, BRYSTOL   

7.  Zeszyt A5, 32 kart. w kratkę  szt. 40      

8.  Zeszyt A5, 32 kart. wąskie linie szt. 30      

9.  Zeszyt A5 60 kart. w kratkę szt. 45      

10.  Zeszyt A5 60 kart. szerokie linie szt. 30      

11.  Zeszyt A5 90 kart. w kratkę szt. 10      

12.  Zeszyt A4 96 kart. w miękkiej okładce szt. 2      

13.  Zeszyt A4 96 kart. w twardej okładce szt. 2      

14.  Brulion A4 96 kart.  szt. 3      

15.  
Blok techniczny A4 biały gramatura 
papieru: min. 220 g/m2, ilość kartek min. 
10 

szt. 30    
  

16.  
Blok techniczny A3 biały 
gramatura papieru: min. 220 g/m2, ilość 
kartek min. 10 

szt. 10    
  

17.  
Blok techniczny A4 kolorowy, min. 10 
kartek 

szt. 30    
  

18.  
Brystol biały min. 170g  
format A1  

szt. 6    
  

19.  Brystol kolorowy  min. 170g format A1 szt. 8      

CIENKOPISY, FLAMASTRY, FOLIOPIS, MARKER, ZAKREŚLACZE   

20.  
Cienkopis typu STABILO lub równoważny, 
różne kolory, szer. linii pisania 0,4 mm 

szt. 30    
  

21.  Flamastry różne kolory 1opk./6szt. op.       

22.  Flamastry różne kolory 1opk./12szt. op. 4      
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LP NAZWA ARTYKUŁU                  
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA JEDN. 
BRUTTO 
[PLN] 

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

[PLN] 

 NAZWA 
HANDLOWA LUB 

NAZWA 
PRODUCENTA 

OFEROWANEGO 
PRODUKTU 

  

A B C D E F = D x E G   

23.  
Flamastry dwustronne różne kolory 
1opk./12szt. 

op. 9    
  

24.  Folio-pis, grubość linii pisania 0,4-0,5 mm szt. 1      

25.  
Marker przeznaczony do każdej 
powierzchni z końcówką okrągłą, grubość 
linii pisania 1,0-1,5 mm 

szt. 5    
  

26.  
Marker z końcówka ściętą, grubość 
końcówki 4,5 mm 

szt. 5    
  

27.  Markery wodne 12 kolorów op. 2      

28.  
Markery kolorowe (niebieskie, 
czerwone, zielone) 

szt. 22    
  

29.  Mazaki do tkanin 12 kolorów op. 3      

30.  Mazaki suchościeralne szt. 16      

31.  
Zakreślacz ze ścięta końcówką, o 
grubości linii pisania 1-5 mm  

szt. 13    
  

DŁUGOPISY, WKŁADY, PIÓRA, OŁÓWKI 
  

32.  Pióro z gumką szt. 10      

33.  Wkład do ww. pióra szt. 10      

34.  
Długopis z automatycznie chowanym  
wkładem wymiennym, grubość linii 
pisania 0,2 mm 

szt. 20    
  

35.  Wkład do ww. długopisu szt. 25      

36.  

Długopis typu PENAC  lub równoważny, 
klasyczny z wymiennym wkładem, 
obudowa z tworzywa ABS, odpornego na 
pęknięcia, kulka wykonana z węglika 
wolframu, gniazdo kulki wykonane z 
mosiądzu wysokoniklowego, profilowana 
rękojeść z antypoślizgowymi żłobieniami, 
przeźroczysta obudowa, metalizowana 
końcówka, tusz na bazie oleju, śr. kulki 
0,7mm, długość linii pisania  do 1700m, 
grubość linii 0,33mm,  z klipsem, 4 kolory 

szt. 10    

  

37.  Wkład do ww. długopisu szt. 10      

38.  
Długopis jednorazowy nieplamiący typu 
BIC lub równoważny 

szt 10    
  

39.  
Wkład metalowy wielkopojemny typu 
Zenith lub równoważny, grubość 
końcówki 0,8 mm  

szt. 30    
  

40.  
Wkłady do pióra typu PARKER lub 
równoważne czarne, niebieskie 

op. 25    
  

41.  Ołówek o twardości HB= 2½ z gumką szt. 80      

42.  Ołówek o twardości B6 szt. 10      

43.  Ołówek automatyczny szt. 6      

KREDKI, FARBY, PASTELE, PLASTELINA, BIBUŁA 
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LP NAZWA ARTYKUŁU                  
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA JEDN. 
BRUTTO 
[PLN] 

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

[PLN] 

 NAZWA 
HANDLOWA LUB 

NAZWA 
PRODUCENTA 

OFEROWANEGO 
PRODUKTU 

  

A B C D E F = D x E G   

44.  
Kredki ołówkowe typu LYRA lub 
równoważne 12 szt. 

op. 10    
  

45.  Kredki świecowe wykręcane 12 szt. op. 5      

46.  
Kredki drewniane grube typu Bambino 
lub równoważne 12 kolorów 

op. 9    
  

47.  Kredki trójkątne op. 6      

48.  Kredki wodne 12 kolorów op. 8      

49.  Kredki do malowania szkła 6 kolorów op. 4      

50.  Papier kolorowy (intensywne kolory) szt. 20      

51.  Pastele suche,  24 szt. op. 10      

52.  Pastele olejne,  24 szt. op. 10      

53.  
Bibuła marszczona 180 g, wym. 50x250 
cm różne kolory 

szt. 40    
  

54.  
Bibuła prasowana 180 g, wym. 50x250 cm 
różne kolory 

szt. 60    
  

55.  Farby plakatowe 12 kolorów op. 10      

56.  Pędzelki do farb mix, op. min. 12 szt. op. 30      

57.  
Plastelina różne kolory,  
1op./6 szt 

op. 8    
  

NOŻYCZK, TEMPERÓWKI, GUMKI, KOREKTORY, ZMAZYWACZE 
  

58.  
Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej z 
rączką plastikową małe dł. 16 cm (+/-1,5 
cm) 

szt. 10    
  

59.  
Linijka dł. min. 20 cm, przezroczysta, z 
polistyrolu,  nieścieralna podziałka 

szt. 3    
  

60.  
Temperówka metalowa, pojedyncze 
metalowe ostrze  

szt. 10    
  

61.  Temperówka, obudowa plastikowa szt. 10      

62.  Temperówka do kredek grubych szt. 10      

63.  
Gumka do ścierania typu FACTIS S 20 lub 
równoważna 

szt. 70    
  

64.  
Korektor w taśmie, szer. taśmy min. 5 
mm, taśma odporna na zrywanie 

szt. 10    
  

65.  Zmazywacz do piór szt. 4      

DZIURKACZE, ZSZYWACZE, ROZSZYWACZE 
  

66.  
Dziurkacz biurowy standardowy, z 
regulacją formatu, dziurkujący do 20 
kartek jednocześnie 

szt. 4    
  

67.  
Zszywacz biurowy standardowy, 
zszywający jednorazowo do 20 kartek 

szt. 7    
  

68.  
Rozszywacz uniwersalny metalowy, z 
plastikową obudową, przeznaczony do 
zszywek: 24/6, 26/6,  

szt. 1    
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ZSZYWKI, PINEZKI, SPINACZE, KLIPY BIUROWE 
  

69.  Zszywki 24/6, 1op/1000szt. op. 40      

70.  
Spinacze biurowe 28mm metalowy 
1op./100szt. 

op. 20    
  

71.  Spinacze biurowe 28mm kolorowe op. 6      

72.  
Spinacze biurowe 50mm metalowy 
1op./12szt. 

op. 1    
  

73.  
Klipy biurowe 1op./12szt.  
rozm. 19 mm. 

 
op. 

 
1 

   
  

74.  
Klipy biurowe 1op./12szt.  
rozm. 32 mm. 

 
op. 

 
1 

   
  

75.  
1. Pinezki kołki kolorowe/ 

50szt. 
op. 9    

  

NISZCZARKI, BATERIE   

76.  
Niszczarka dokumentów tnąca w 
systemie paskowo- odcinkowym 

szt. 4    
  

77.  Baterie AAA szt. 2      

78.  Baterie AA szt. 4      

PODUSZKA DO STEMPLI, PRZYBORNIKI NA BIURKO, PÓŁKA BIUROWA, KALKULATORY 
  

79.  Poduszka do stempli wym. 70x110 mm szt. 1      

80.  
Przybornik na biurko plastikowy, 
przegrody na art. piszące, art. drobne 
biurowe, karteczki  

szt. 2    
  

81.  
Przybornik biurowy metalowy na art. 
piszące  

szt. 2    
  

82.  
Półka biurowa typu tacka na dokumenty, 
plastikowa 

szt. 2    
  

83.  
Kalkulator biurowy typu Citizen SDC-554S 
wymiary: 195x153x30 mm lub 
równoważny 

szt. 3    
  

TUSZE, KLEJE, TAŚMY   

84.  
Tusz wodny do stempli  ręcznych i 
samotuszujących typu Noris,(czerwony, 
czarny) pojemność 25 ml lub równoważny 

szt. 7    
  

85.  Roller IR40T szt. 5      

86.  Klej biurowy w sztyfcie min 15g szt. 85      

87.  

Klej biurowy w tubce waga ok. 45 g typu 
Magic (przeźroczysty, z precyzyjną 
końcówką, do klejenia m.in. papieru, 
korka, filcu, tkaniny, styropianu) lub 
równoważny 

szt. 50    
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88.  
Taśma klejąca przezroczysta biurowa 
18x30 mm,  

szt. 38    
  

89.  Taśma dwustronnie klejąca 50mm/10m szt. 5      

90.  Taśma dokumentowa mleczna 18/33 szt. 1      

KOPERTY   

91.  
Koperty białe samoklejące C- 6 
100szt./op. 

op. 11    
  

92.  
Koperty białe C-4 samoklejąca 100 
szt./op. 

op. 2    
  

93.  
Koperta beżowa C-4 samoklejąca z 
paskiem, z rozszerzonymi bokami i 
spodem, wym. ok. 230x 325x38 mm  

szt. 40    
  

94.  Koperta biała C5 100 szt./op. op. 4      

95.  
Koperty biała wym. ok. 110x220 mm 
100szt/op. 

op. 2    
  

96.  
Koperty biała z oknem prawym wym. ok. 
110x220 mm 100szt/op. 

op. 11    
  

PUDŁA DO ARCHIWIZACJI, KLIPSY, SZNUREK 
  

97.  

Pudło archiwizacyjne typu Donau lub 
równoważne - do przechowywania 
dokumentów w formacie A4, wypiętych z 
segregatora - wykonane z trójwarstwowej 
tektury falistej, bezkwasowej - wskaźnik 
pH 7,6 

szt. 200    

  

98.  
Klipsy do archiwizacji zahaczane 100 
szt./op. 

op. 9    
  

99.  
Sznurek lniany, szpula, 250 m, kolor: 
brązowy 

szt. 1    
  

NOTESY, ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 
  

100.  
Kostka notes samoprzylepny żółty wym. 
min. 76x76 mm 

szt. 20    
  

101.  
Notes samoprzylepny  
38x51 mm 

szt. 30    
  

102.  
Kostka notes nieklejona biała wym. min. 
85x85 mm 

szt. 6    
  

103.  
Zakładki indeksujące, wym. 20x50 mm,  
4 kolory – 1op/ 4x50 szt. 

op. 10    
  

SEGREGATORY, SKOROSZYTY, KOSZULKI, OKŁADKI NA DOKUMENTY   
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104.  

Segregator typu DONAU lub równoważny 
A-4 szer. grzbietu 50 mm 
wykonany z tektury pokrytej ekologiczną 
folią polipropylenową (z grupy poliolefin) 
o strukturze płótna (100µm) grubość 
kartonu: 2,1mm gram. kartonu: 1290g/m² 
dźwignia z dociskaczem, wzmocniony 
otwór na palec, wymienna, obustronna 
etykieta grzbietowa, wymiary: 
285x320x50mm 

szt. 4    

  

105.  

Segregator typu DONAU lub równoważny 
A-4 szer. grzbietu 75 mm 
wykonany z tektury pokrytej ekologiczną 
folią polipropylenową (z grupy poliolefin) 
o strukturze płótna (100µm) grubość 
kartonu: 2,1mm gramatura 
kartonu:1290g/m² dźwignia  z 
dociskaczem,  wzmocniony otwór na 
palec, wymienna, obustronna etykieta 
grzbietowa, wymiary: 285x320x75mm 

szt. 4    

  

106.  
Etykiety do segregatora A4  
5 cm 20szt/op. 

op. 1    
  

107.  
Etykiety samoprzylepne  21,2x38mm, 
100/kart A4 

op. 3    
  

108.  
Skoroszyt plastikowy zawieszkowy A4  
270-280g/m

2
  

szt. 2100    
  

109.  
Koszulka A4 na dokumenty groszkowa 
50mic., 100szt/opak. 

op. 22    
  

110.  
Okładka L na dokumenty sztywna, 
przezroczysta A4 

szt. 100    
  

PRZEKŁADKI DO SEGREGATORÓW 
  

111.  
Przekładki do segregatorów A4 
kartonowe z alfabetem A-Z,  
20-częściowy. Dziurkowanie, uniwersalne.  

op. 2    
  

112.  
Przekładki do segregatorów plastikowe 
A4 zwykłe, 1op/12szt 

op. 90    
  

113.  
Przekładki do segregatora 240x105mm 
1op/100szt. 

op. 3    
  

SKOROWIDZE 
  

114.  Skorowidz A4 200 kart. twarda oprawa szt. 2      

115.  
Skorowidz tel. A5 ½, kratka  
96 kartek 

szt. 2    
  

TECZKI   

116.  
Teczka biała wiązana A4 karton  270-
280g/m

2 szt. 20    
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117.  
Teczka lakierowana kolorowa z gumką 
A4, jednostronnie barwiona, tektura, min. 
390g 

szt. 1    
  

118.  
Teczka do podpisu wym. 245x343, min. 
20 przegródek, wykonana z tektury 

szt. 1    
  

119.  

Teczka aktowa wiązana z tektury 
bezkwasowej,  format A4, szerokość 
grzbietu min. 3 cm, gramatura min. 240 
g/m2  

szt. 50    

  

DZIENNIKI, DRUKI, KSIĄŻKI  
  

120.  
Dziennik korespondencyjny A4, twarda 
oprawa 192 str. 

szt. 6    
  

121.  
Dziennik korespondencyjny A4, twarda 
oprawa 96 str. 

szt. 2    
  

122.  Dowód wpłaty KP szt. 1      

123.  Polecenie wyjazdu służbowego szt. 4      

124.  Druk pożyczka z PKZP szt. 1      

125.  Polecenie księgowania A5 szt. 3      

126.  Ewidencja wyjść w godz. służbowych szt. 5      

127.  
Oświadczenie w sprawie używania 
prywatnego pojazdu do celów 
służbowych 

szt. 4    
  

128.  Raport kasowy szt. 1      

129.  Pocztowa książka nadawcza  szt. 15      

KALENDARZE 
  

130.  
Kalendarz książkowy A4  
w twardej oprawce 

szt. 2    
  

131.  
Kalendarz książkowy A5  
w twardej oprawce 

szt. 10    
  

132.  
Kalendarz trójdzielny ścienny, format 
min.: 31,5 x 68 cm, materiał: sztywny 
karton 350g  

szt. 14    
  

133.  Kalendarz jedno-planszowy ścienny B1 szt. 1      

134.  
Kalendarz na biurko (terminarz), wym. 
min. 29x13 

szt. 15    
  

TABLICE KORKOWE, LISTWY, PODKŁADKI   

135.  Tablica korkowa 80x60 szt. 1      

136.  Biuwar z plastikową listwą szt.  10      

MATERIAŁY DO LAMINOWANIA, BINDOWANIA 
  

137.  
Folia do laminowania błyszcząca, grubość 
folii 2x80 mic. A4 - 216x303 mm  
1op/100szt 

op. 6    
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138.  
Okładki do bindowania, format  A4, 
przezroczyste, 100 szt./1op 

op. 1    
  

139.  Wałki do bindowania śr. grzbietu 5 mm. szt. 10      

140.  Wałki do bindowania śr. grzbietu 14 mm. szt. 5      

RAZEM  
(suma kwot z kolumnie F) 

KWOTA BRUTTO [PLN] 

liczbą:  

słownie:  

 

UWAGA! 
Przedstawione w formularzu ceny jednostkowe produktów są wiążące i nie ulegają zmianie przez cały okres 
realizacji zamówienia.  
Zamawiający ma prawo do zmian ilościowych zamawianego asortymentu – w miarę bieżących potrzeb – do 
momentu wyczerpania łącznej ceny ofertowej. 

 

 

 

 

 

        …………………………………………… 
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

…………………………………………………………………….. 
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Składając ofertę na: 

Sprzedaż i sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bieruniu 

w imieniu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

oświadczamy że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu w ten sposób, 

że:  

1. /Posiadamy – nie posiadamy/* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności; 

2. /Posiadamy – nie posiadamy/* niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3. /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie zapewniającej/* 

wykonanie zamówienia. 
 

 

…………………………………      ……………………………………………………… 
(miejscowość i data)  Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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 „WZÓR” 
Załącznik nr 4 

UMOWA   Nr …. /MOPS/2018 

 

Zawarta w dniu ………………………. 2018 roku pomiędzy: 

Gminą Bieruń - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Jagiełły 1,  

43-155 Bieruń 

NIP: 646 10 29 795, REGON: 271141510 

reprezentowanym przez:  

Piotra Ćwiękałę – Dyrektora  

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a, 

…………………………………………………………………………………………….., 

z siedzibą w ……………………………. przy ul. ………………………………….,  

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

Niniejszą umową zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 579 z późn. zm.) nie 

stosuje się ww. ustawy, zgodnie ze złożoną ofertą na sprzedaż i sukcesywną dostawę materiałów 

biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, które to dokumenty 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz sukcesywna dostawa materiałów biurowych do 

siedziby Zamawiającego, których szczegółowy wykaz zawiera zaproszenie do złożenia 

propozycji cenowej oraz oferta Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w § 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia przez cały okres trwania umowy, bądź 

do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty są: 

1) fabrycznie nowe, 

2) wysokiej jakości, 

3) posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie, 
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4) są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego i wniesiony do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, po uprzednim 

zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 

3. Realizacja dostaw odbywać się będzie zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia następnego po otrzymaniu zamówienia od 

Zamawiającego. 

4. Zamówienia mogą być składane faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób. 

5. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych ze złożoną ofertą lub wadliwych 

Zamawiający zwróci niezgodny czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca będzie 

zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w ciągu  

48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia reklamacji. 

6. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

składania Wykonawcy reklamacji na dany towar przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych produktów do momentu 

ich odebrania przez Zamawiającego. 

8. Wielkość każdej dostawy produktów oraz ich rodzaj będzie wynikać z jednostronnej 

dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego. 

9. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do stosowania cen 

jednostkowych podanych w złożonej ofercie. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) ograniczenia ilości każdego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz 

Wykonawcy, 

2) zamiany w ramach asortymentu wymienionego w ofercie ilości poszczególnych produktów 

(zwiększenie ilości danego artykułu z jednoczesnym zmniejszeniem ilości artykułu, którego 

zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 

cen jednostkowych artykułów podanych w ofercie. 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają maksymalną wartość brutto umowy na kwotę ............... zł 

(słownie: ...... ............................................................... złotych, ..../100), w oparciu o ofertę 

Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy faktycznie dostarczony  

i odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie wynikać będzie z faktycznie zrealizowanych zamówień (rzeczywiście 

dostarczonych materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego) potwierdzonych przez 

Zamawiającego, ale nie może przewyższyć maksymalnej wartości umowy, o której mowa  

w ust. 1. 

4. Podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną dostawę będzie faktura VAT wystawiona przez 

Wykonawcę z osobna dla każdej z dostaw i dostarczona w terminie 7 dni od dnia odbioru 

dostawy na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń. 

5. W przypadku zamówień realizowanych w miesiącu grudniu, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć wszystkie faktury do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30.12.2018 r. 
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§ 4 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty,  

o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 5 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone artykuły biurowe zgodnie z gwarancją 

producenta. 

§ 6 

Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego - ......................................................................................... 

2) ze strony Wykonawcy - ............................................................................................... 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

w wysokości 20 % maksymalnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia z tytułu niedotrzymania 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, karę w wysokości 2 % od wartości 

złożonego zamówienia, którego to opóźnienie dotyczy. 

3. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie lub przyszłe wykonanie dostawy, na co Wykonawca wyraża zgodę  

i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy  

w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też  

w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania. 

§ 8 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego 

niedbalstwa Wykonawcy, w tym w szczególności gdy: 

1) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 

poprawienia jakości świadczenia usług w ramach umowy, nadal wykonuje ją w sposób 

nienależyty, 

2) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia dostarcza produkty niezgodne z parametrami 

wskazanymi § 2 ust. 1 umowy, 

3) Wykonawca realizuje dostawy z przekroczeniem terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy 

pomimo upomnienia ze strony Zamawiającego,  

4) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji. 

2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej  pod 

rygorem nieważności. 
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§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca roszczenie 

lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, zgłaszając 

swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony. 

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą 

Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od chwili ich 

zgłoszenia. 

3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły 

przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona Zamawiającemu. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, 

wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści postanowień 

uzgodnionych w negocjacjach, na podstawie których dokonano zawarcia umowy chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa „Prawo 

zamówień publicznych” oraz inne przepisy mające związek z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

                  Zamawiający                                                                                  Wykonawca  

…………………………………….                                               ………………………………………… 


