
RIiOŚ.2710.17.2019 Załącznik nr 2     
do zapytania ofertowe dostawy 
artykułów biurowych do Urzędu 
Gminy  Stanisławów  oraz  szkół  na  
terenie gminy Stanisławów

FORMULARZ  CENOWY

Nazwa Wykonawcy............................................................................................................
.........................................................................................................................................…
NIP………………………….
Tel…………………………..
e-mail:……………………….

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej na zadanie pn:

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów  biurowych dla Urzędu Gminy Stanisławów oraz
szkół na terenie gminy Stanisławów od 01.10.2019 do 30.09.2020r.

L.p. Nazwa artykułu
ilość/
paczka/
ryza

Cena
jednost
kowa
netto

Wartość
netto

VAT Wartość brutto

1.
Papier ksero A4
-gramatura 80/ m²
-białość min.153 wg skali białości CIE

1000 ryz

2.
Papier ksero A3
-gramatura 80/ m²
-białość min.153 wg skali białości CIE

20 ryz

3. Papier kolorowy- kolory neonowe 10 ryz

4.

Teczka kartonowa wiązana format A4
-posiada  trzy  wewnętrzne  klapy
zabezpieczające  dokumenty  przed
wypadaniem -wykonana z kartonu 250
g/m²

1000 szt.

5.
Koszulka  krystaliczna  na
dokumentyA4

10000 szt

6.

Skoroszyt kartonowy 1/2
-z wąsem metalowym
-posiada  zawieszkę,  umożliwiającą
wpięcie  do  segregatora  -wykonany  z
kartonu o gramaturze 250 g/m -format
A4

500 szt.

7.

Skoroszyt  plastikowy  format  A4
wpinany (okładka miękka)
-tylna  okładka  kolorowa,  przednia
przezroczysta, -zaokrąglone rogi

800 szt.
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8.
Klipy do papieru 15mm

20 op.

9. Klipy do papieru 19mm 20 op.

10.
Klipy do papieru 24 mm

40 op.

11.
Klipy do papieru 32mm

20 op.

12.
Klipy do papieru 41 mm

20 op.

13.
Zszywki   biurowe  „NOVUS”  24/6,
1000 sztuk –  w opakowaniu

100 op.

14.
Spinacze  okrągłe  biurowe,
galwanizowane   srebrne  owalne  28
mm

100 op.

15.
Spinacze  okrągłe  biurowe,
galwanizowane srebrne owalne 50mm

30 op.

16.
Klej biurowy w sztyfcie gramatura 15
g  bezbarwny  i  bezwonny  zgodny  z
normami ASTM oraz CE

150 op.

17.
Klej biurowy w sztyfcie gramatura 22
g  bezbarwny  i  bezwonny  zgodny  z
normami ASTM oraz CE

50 op.

18.

Segregator   formatu  A4  z  kartonu
pokrytego  folią  PCV  szerokość
grzbietu  75  mm  z  mechanizmem
dźwigniowym  2  ringi  o  średnicy
pierścienia  20  mm  na  dolnych
krawędziach wzmocniony metalowym
okuciem  wymienna etykieta opisowa

200 szt..

19.

Segregator  formatu  A4   z  kartonu
pokrytego  folią  PCV,  szerokość
grzbietu  50  mm  z  mechanizmem
dźwigowym  2  ringi  o  średnicy
pierścienia  30  mm  wzmocniony
metalowym  okuciem  na  dolnych
krawędziach,  wymienna  etykieta
opisowa

100 szt.

20.
Koperty samoklejące format C6 białe-
114x162
mm- samoprzylepna

3000 szt.

21.
Koperty samoklejące format  B4 białe
250x353 mm samoprzylepna

3000 szt. 

22.
Koperty samoklejące format  B5 białe
176x 250 mm samoprzylepna 100 szt

23. Koperty  samoklejące  z  paskiem  z
rozszerzanymi bokami i  dnem format
B4, wykonane z papieru o gramaturze

100 szt.
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140 g/m2,  kolor biały

24.
Koperta  z  zabezpieczeniem
powietrznym 150 × 215mm 50 szt.

25.
Etykiety samoprzylepne A 4 210 x 297

10 op.

26. Etykiety samoprzylepne A 4 70 x 42,3 20 op.

27.
Kostka   karteczek  biała  klejona
83x83x50 15 szt.

28.

Taśma  klejąca  biurowa  -taśma
krystalicznie  przezroczysta  -silnie
klejąca -nie żółknąca z upływem czasu
-19mmx33m

20 szt.

29. Taśma przezroczysta szeroka 10 szt.

30.
Bloczki samoprzylepne 38x51,
w bloczku 100 kartek 40 szt.

31.
Bloczki samoprzylepne 76x76
w bloczku 100 kartek

30 szt.

32.
Bloczki samoprzylepne 76x127
w bloczku 100 kartek 30 szt.

33.

Dziurkacz biurowy,
-dziurkujący  jednorazowo  do  40
kartek,  -wykonany  ze  stali,  -
wyposażony w ogranicznik papieru

5 szt.

34.

Zszywacz biurowy
-zszywa do 30 kartek jednorazowo
-pojemność  magazynku  do  100
zszywek 24/6

10 szt.

35.

Tusz do stempli czerwony
-tusz  bezolejowy  uniwersalny  do
każdego rodzaju stempli
-pojemność 25 ml

10 szt.

36.

Poduszki do stempli
-poduszka  uniwersalna,  nanosząca
czerwony tusz

10 szt.

37. Zakreślacz kolorowy mix 6 kolorów 10 kpl.
38. Marker do tablic suchościeralnych 50 szt.
39. Folia do laminowani A4 ( 80 mic.) 300 szt.

40. Ogólna wartość zamówienia

Wyliczoną wartość zamówienia z poz.OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
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Ceny oferowanych materiałów biurowych są zgodne z opisem ( bez zastosowania zamienników).  

         1. Oferujemy Wykonanie zamówienia objętego zapytaniem za kwotę ofertową:

     cena netto ………………zł  +  23% VAT ……………. zł  =  ………….………zł brutto.

     słownie brutto…………………………………………………...……………………………

Cena  podana w ofercie  nie  może  być  pomniejszona o ewentualny upust  czy  współczynnik
zmniejszający.        

Brak wyceny którejkolwiek pozycji w załączniku nr 2  spowoduje odrzucenie oferty.

2. Termin wykonania zamówienia : od 01.10.2019r. do 30.09.2020 r.

………………………      ………..……………………………………..
/ data, miejscowość /     / podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej /

3. Oświadczam/y, że:  

1).  Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem  technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2). Posiadam odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 Jednocześnie stwierdzam ,iż świadomy jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.  

 ...................................    …..…………………………………………
 /data, miejscowość/   / podpis Wykonawcy lub osoby  uprawnionej /
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