
 

Puławy, dn. 17 grudnia 2018 r. 

FK.2410.82.18 

 

        

 

Zapytanie ofertowe 

 

I.  Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

al. Królewska 3 

24-100 Puławy 

Tel: 81- 8880492  

Fax: 81-8880492 

NIP: 716-229-41-36 

Regon: 431029926 

Adres email:pcpr_pul@o2.pl 

Adres strony internetowej: www.pcpr.pulawy.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:00-15:00 

 

II.  Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego artykułów 

biurowych i eksploatacyjnych wyszczególnionych w Formularzu Cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia – data dostarczenia: 

Zamówienie realizowane będzie w częściach wg potrzeb Zamawiającego. Termin wykonania 

zamówienia – od 02 stycznia 2019  roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

3. Miejsce realizacji dostawy: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, Al. Królewska 3; 24-100 Puławy 

 

III.  Termin i miejsce złożenia oferty: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty do 27 grudnia  2018 roku do godz. 

11.00. 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1. 

3. Oferta musi być złożona w języku polskim. 

4. Cena musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt 1. 

Oferta musi być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na  Zamawiającego i opatrzonej 

napisem „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych” 

Ofertę prosimy przesłać:pocztą lub dostarczyć bezpośrednio na adres – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy, sekretariat – 

pokój nr 1 

Termin nadsyłania/dostarczania ofert do dnia 27 grudnia 2018 roku do godziny 11.00. 

IV.  Kryterium oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym 

kryterium oceny: 

Cena brutto oferty – 100% 

mailto:pcpr_pul@o2.pl
http://www.pcpr.pulawy.pl/


Za najkorzystniejszą  ofertę w danej części zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

Opis sposobu obliczenia ceny: 

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierających wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są 

obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. 

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Formularza Cenowego – Załącznik nr 2, 

uwzględniając wszystkie wymagania Zamawiającego. Cena oferty i jej elementy oraz ceny 

jednostkowe, muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (groszy). 

 

V. Pozostałe informacje: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie 

poinformowany o terminie zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie przewidziane prawem 

uprawnienia/zezwolenia do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem. 

3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Tomasiak, tel. 81 888 04 92  w 

godzinach pracy PCPR w Puławach tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek- piątek 7:00 - 15:00. 
 

 VI.  Załączniki: 

1. Formularz Oferty – Załącznik nr 1 

2. Formularz Cenowy – załącznik nr 2      

 

 

 

 

 

                                                                               Zatwierdzam: 

 

          Dyrektor Powiatowego Centrum 

       Pomocy Rodzinie w Puławach 

mgr Małgorzata Suszek-Zawadzka 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
polskich równowartości kwoty 30 tys. euro 
 

 
   ………………………………..        
(Pieczęć dostawcy) 

              

FORMULARZ OFERTY 
    

     Do Zamawiającego: 

     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

     w Puławach 

Ja, (my) : 

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

działając w imieniu i na rzecz Dostawcy: 

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

 

Pełna nazwa 

 

 

 

REGON 

 

 

 

NIP 

 

 

 

Adres: 

 

(nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

 

 

Forma organizacyjno-prawna 

prowadzonej działalności: 

 

Przedstawiam(y) ofertę dotyczącą przedmiotowego zamówienia na: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych 

i eksploatacyjnych 

Kwotę………………………….. (słownie brutto zł):……………………………………………………….. 

Oświadczamy: 

1.W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego. 

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

Potwierdzamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy 

wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia,  a także posiadamy wszelkie wymagane prawem 

uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem. 
Do niniejszej oferty załączamy: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

.……………………., dnia…………….. 

(miejscowość i data)          

     

…………………………………………………. 

  

(podpis dostawcy lub osób upoważnionych do  



występowania w imieniu dostawcy)                

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych polskich równowartości kwoty 30 

tys. euro 

 

Tonery do drukarek i urządzeń OKI - oryginały, pozostałe urządzenia zamienniki. 

 

 

 

Lp. 
Nazwa artykułu 

Jednostka 

miary 

Ilość 

[szt] 

Jedn. 

Cena 

netto 

PLN 

Jedn. 

Cena 

brutto 

PLN 

Łączna 

cena brutto 

PLN 

1 

Toner do  drukarki Hp 

Laserjet P1006 

 

Szt. 6    

2 
Toner do drukarki 

Samsung ML 1660 
Szt. 6    

3 

Toner OKI C510/530-

lolor 3 szt.-komplet 

M/Y/C 

Szt. 4    

4 
Toner OKI C510/530 

Black 
Szt. 4    

5 
Toner do drukarki Page 

Master 402N 
Szt. 1    

6 

Toner do drukarki HP 

Laserjet M1120 MFP 

 

Szt.  1    

7 
Toner do drukarki HP 

Laserjet 1010 
Szt. 2    

8 
Toner do kserokopiarki 

Panasonic DP-1515P 
Szt. 3    

9 
Toner do kserokopiarki 

Toshiba e-studio 181  
Szt. 6    

10 
Toner do kserokopiarki 

Sharp AR-5316E 
Szt. 2    

11 
Toner BROTHER TN-

2220 DCP-7060 BLACK 
Szt. 4    

12 

Toner do drukarki 

BROTHER HL-

L2360DN 

Szt. 7    

13 
Toner do drukarki HP 

LaserJet CP1025 color 
Szt. 5    

14 
Toner do drukarki HP 

LaserJet CP1025 
Szt. 5    

15 

Toner do drukarki 

BROTHER DCP-L2540 

DN 

Szt. 4    



16 
Toner do kserokopiarki 

CANON iR2230 CXV11 
Szt. 3    

17 
Toner do drukarki HP 

LaserJet Pro M402dne 
szt 4    

 

 

 

FORMULARZ CENOWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 

 

Lp. 
Nazwa artykułu 

Jednostka 

miary 

Ilość 

[szt] 

Jedn. 

Cena 

netto 

PLN 

Jedn. 

Cena 

brutto 

PLN 

Łączna 

cena brutto 

PLN 

1 

zeszyt biały w kratkę, format 

A4, 60 kk, szyty, twarda 

oprawa, bardzo dobra jakość 
kartek 

Szt. 10    

2 

Brulion na spirali, format A5, 

80 kk, bardzo dobra jakość 

kartek 
Szt. 15    

3 
Blok listowy biały w kratkę, 

format A4 i A5, 100 kk, bardzo 

dobra jakość kartek 

Szt. 20    

4 

Kostka bloczek samoprzylepny, 

wysokiej jakości papier, wym. 

75x75 mm, bloczek 100 kartek, 

preferowana firma Post-It 

Op.  30    

5 
Kostka bloczek samoprzylepny, 

wysoka jakość papieru, wym. 

50x75 mm, bloczek 100 kartek 

Op. 30    

6 
Kostka kartek nieklejonych , 

kartki pastelowe, wymiary 

85x85 mm, bloczek 800 kartek 

Szt. 20    

7 
Kostka papierowa nieklejona, 

kartki białe, wymiary 85x85 
mm 

Szt. 10    

8 

samoprzylepne zakładki 

indeksujące kolory neonowe, 

wymiary: 20 x 50 mm, bloczek 

4 x 50 szt  

Szt. 30    

9 

długopis żelowy, linia pisania 

0,3 mm, wymienne wkłady, 

kolor wkładu niebieski  SX-

217, 

Szt. 20    

10 
wkład do długopisu żelowego, 

linia pisania 0,3 mm, kolor 

niebieski SX-217 

Szt. 30    

11 

ołówek automatyczny z 

wbudowaną gumką, wykonany 

z plastiku, posiada klips i 
gumowy uchwyt, grubość 

grafitu 0,5 mm 

Szt. 3    

12 

wkłady grafitowe do ołówków 

mechanicznych, miękkie, 

grubość 0,5 mm, opakowanie 

12 szt 

Szt. 10    



13 
ołówek drewniany miękki z 

gumką do mazania Szt. 15    

14 
temperówka tradycyjna, 

pojedyncza, metalowa Szt. 5    

15 

gumka do ścierania śladów 

ołówka z papieru, nie 
pozostawiająca smug oraz nie 

niszcząca papieru 

Szt. 15    

16 

zakreślacze różnokolorowe z 

dużym zbiornikiem atramentu 

do wykonanie bardzo długich 

podkreśleń, szybkoschnące i 

łatwo zmywalne z tekstyliów, 

Szt. 12    

17 
Cienkopisy STABILO, 

opakowanie 6szt,. Szt. 25    

18 

marker do tablicy sucho 

ściernej, tusz łatwy do starcia z 

tablicy, opakowanie 4 kolory 

markerów z gąbką: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony 

Szt. 10    

19 

linijka o długości 20 cm, 

wykonana z przeźroczystego 

polistyrenu, nieścieralna 

podziałka 

Szt. 3    

20 
dziurkacz z listwą formatową 

do 25 kk., format A4 Szt. 2    

21 

zszywacz biurowy do 30 kk., 

część mechaniczna wykonana z 

metalu, pojemność magazynka 

100 zszywek 

Szt. 2    

22 
zszywki metalowe do 
zszywacza na 30 kk., 

opakowanie 1000 szt. 

Szt. 50    

23 

klej w sztyfcie, bezbarwny, 

bezwonny, nietoksyczny, 

niebrudzący, zmywalny, 

gramatura: 40 g 

Szt. 20    

24 

korektor w taśmie, dokładne 

korygujący na różnych 

rodzajach papieru, ruchoma 

końcówka, szerokość taśmy 5 

mm, długość 8 m 

Szt. 10    

25 

koszulki A4, foliowe PP 40 

mic., otwierane od góry, 

multiperforowane - pasujące do 
każdego segregatora, 

opakowanie 100 szt 

Op. 15    

26 
klip metalowy do spinania 

papieru, szerokość  51 mm, 

opakowanie 12 szt 

Op. 5    

27 
klip metalowy do spinania 

papieru, szerokość 25 mm, 

opakowanie 12 szt. 

Op. 5    

28 

nożyczki biurowe z ostrzem ze 

stali nierdzewnej, 

wyprofilowana rękojeść z 

niełamliwego plastiku, 

wysokość: 21 cm 

Szt. 2    



32 
nóż do kopert, metalowy, 

długość 19 cm, rękojeść 

pokryta tworzywem sztucznym 

Szt. 2    

33 
papier ksero do dokumentów 

biało-czarnych, białość 146 

CIE, opakowanie 500 szt 

ryza 500    

34 
kolorowy papier ksero, kolor 

żółty pastelowy, opakowanie 

500 szt 

ryza 5    

35 
kolorowy papier ksero, kolor 

zielony pastelowy, opakowanie 
500 szt 

ryza 4    

36 
kolorowy papier ksero, kolory  

pastelowe, opakowanie 500 szt ryza 4    

37 

tablica korkowa w ramie 

drewnianej, w komplecie 

elementy mocujące, wymiary 
120X90 cm 

Szt. 2    

38 
pinezki do tablic korkowych, 

kolorowe, plastikowe główki, 

opakowane: 50 szt 

Szt. 5    

39 

wąsy do skoroszytów, 

umożliwiające wpięcie luźnych 

kartek do segregatora, 

opakowanie 25 szt. 

Op. 80    

40 
spinacze 25 mm w pudełku z 

otworem magnetycznym, 

opakowanie 100 szt. 

Szt. 20    

41 
spinacz do akt 25 mm, 

wykonanie z metalu,  

opakowanie 100 szt. 

Szt. 20    

42 
spinacz metalowy do akt 50 

mm, opakowanie 100 szt Szt. 10    

43 
spinacz metalowy do akt, 

krzyżowy 70 mm, opakowanie 

12 szt 

Szt. 30    

44 

segregator format A4 

,wykonany z tektury pokrytej 
ekologiczną folią 

polipropylenową o strukturze 

płótna, metalowe okucia, 

dźwignia wysokiej jakości z 

dociskaczem, szerokość 

grzbietu 75 mm 

Szt. 90    

45 

segregator A4, wykonany z 

tektury pokrytej ekologiczną 

folią polipropylenową o 

strukturze płótna, metalowe 

okucia, dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, 

szerokość grzbietu 50 mm 

Szt. 70    

46 
podręczny rozszywacz 
metalowy, uniwersalny do 

wszystkich rodzajów zszywek 

Sz. 4    

47 
taśma dwustronna klejąca, 

wymiary 5 x 20 x 15mm Szt. 10    

48 
taśma klejąca krystaliczna, 
rozmiar 18 mmx 20 mm Szt. 10    



49 
taśma klejąca pakowa, mocny 

klej, rozmiar 48 x 66mm Szt. 10    

50 

teczka biała z gumką A4, 

lakierowany karton, gumka 

dociskająca zapobiegająca 

otwieraniu się teczki 

Szt. 100    

51 
teczka biała wiązana A4, karton 

Szt. 20    

52 

skoroszyt plastikowy sztywny 

A4, wykonany z PVC, przednia 

okładka przeźroczysta, druga 

kolorowa, wyposażony w 

wysuwany pasek do opisów, 

boczna perforacja - możliwość 

wpięcia do segregatora 

Szt. 100    

53 

tusz wodny o intensywnym, 

nieblaknącym kolorze, do 

stosowania w pieczątkach, 

kolor czarny 

Szt. 2    

54 

tusz wodny o intensywnym, 
nieblaknącym kolorze, do 

stosowania w pieczątkach, 

kolor czerwony 

Szt. 3    

55 

kalkulator biurowy z  

wyświetlaczem na 12 pozycji, 

plastikowy, antypoślizgowa 

postawa, zasilanie poprzez 

baterie oraz baterie słoneczne 

Szt. 3    

56 

papier kredowy do wydruku 

wizytówek, certyfikatów, 

arkusz do zadruku w 

drukarkach laserowych, format 

A4, opakowanie 20 szt. 

Szt. 20    

57 

przekładki do segregatora, 

wykonane z grubego kartonu, 
wymiary: 105 x 240 mm, mix 

kolorów, opakowanie 100 szt 

Szt. 10    

58 

koperta biała C5 z 

samoklejącym paskiem, 

zamykana na krótkim boku, 

opakowanie 50 szt. 

Op. 40    

59 

koperta biała C6 z 

samoklejącym paskiem, bez 

okna, zamykana na dłuższym 

boku, opakowanie 50 szt. 

Op. 60    

60 
koperta biała, bąbelkowa w 

formacie A4 z samoklejącym 

paskiem 

Op. 50    

61 
koperta biała rozszerzana, 

wymiary: 300 x 460 x 40 mm, z 
samoklejącym  paskiem 

Op. 20    

62 
grzbiet do oprawy kanałowej 

304/10 mm, zaokrąglone brzegi 

listwy 

Szt. 50    

63 
grzbiet do oprawy kanałowej 

304/16 mm, zaokrąglone brzegi 

listwy, opakowanie 10 szt. 

Szt. 50    



64 

folia do bindowania, 

bezbarwna, format A4, kolor 

bezbarwny, opakowanie 100 

szt. 

Szt. 2    

65 

karton pod dokument do 

oprawy dokumentów 

bindowanych, format A4, 

karton o fakturze skóry, kolor 

czarny, opakowanie 100 szt. 

Szt. 4    

66 
Papier ksero A4. 125g kremowy  

ryza 4    

67 
Sprężone powietrze do 

czyszczenia komputera 400ml Szt. 5    

68 
Pinezki biurowe kolorowe op 

100szt Szt. 4    

69 
Papier kredowy A4 w kolorze 

Ecru, opakowanie 500szt. ryza 5    

70 
zeszyt biały w kratkę, format 

A5, 16 kk, miękka oprawa, 

bardzo dobra jakość kartek 

Szt. 10    

71 
zeszyt biały w kratkę, format 

A5, 32 kk, miękka oprawa, 

bardzo dobra jakość kartek 

Szt. 10    

72 
Kredki świecowe 18 lub 12 

sztuk Op. 10    

73 
Plastelina  

Szt. 10    

74 
Blok A4 biały  

Szt. 30    

75 
Teczka kolorowa – tekturowa z 

gumką Szt. 50    

76 
Skoroszyt papierowy, oczkowy 

- pełny  Sz. 700    

77 
Skoroszyt papierowy, oczkowy 

- połówka  Szt. 700    

78 
Płyty CD 

Szt. 50    

 


