Znak sprawy: ARL/BIUR/2019

Ostrowiec Św., 18 grudnia 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1.
2. Sposób i termin jego wykonania.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2020r. na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego
średnio raz w miesiącu.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu materiałów w ilości innej (większej
lub mniejszej – w zależności od posiadanych środków) niż wskazana w załączniku
do zaproszenia.
Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 30.000 Euro netto.
Oferty powyżej 30.000 EURO (wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych ) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
5. Ofertę zawierającą cenę netto i brutto jednostkową ww. towarów oraz cenę za wskazane
w załączniku ilości towarów prosimy przekazać na piśmie w terminie do 30.12.2019 r. (pocztą lub
osobiście) lub na adres sekretariat@arl.ostrowiec.pl do godziny 08.00 na adres Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub
osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. (pokój nr 7A parter).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałości cen w okresie trwania umowy.
Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
Na zgłoszone żądanie zostanie on udostępniony Oferentom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia ofertowego w każdym czasie bez
podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć ilościowych między produktami,
nie wychodząc poza ogólną wartość zamówienia.
Możliwość zakupu artykułów nie objętych w specyfikacji – cena w dniu zakupu z
proponowanym upustem cenowym obowiązującym przez cały okres trwania zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami proponującymi
najniższe ceny. Negocjacje mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w
siedzibie ARL Sp. z o.o. lub za pośrednictwem telefonu/ poczty elektronicznej.
7. Kryterium oceny oferty: cena – 100 %
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się z Zamawiającym pod nr telefonu :
41 2480370 lub osobiście pokój nr 34, przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu do
składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem, a
udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Lp.

Nazwa

J.m

Szacunkowa
ilość

1.

Baterie paluszki AA R6 (op./4szt.)

opakowanie

6

2.

Baterie paluszki AAA R03
(op./4szt.)

opakowanie

8

3.

Blok do flipchartów 65x100 gładki
(20 kartek)

sztuka

5

4.

Cienkopisy różne kolory

sztuka

11

5.

Długopis jednorazowy niebieski z
cienką końcówką

sztuka

38

6.

Długopis na łańcuszku stojący w
kulce

sztuka

1

7.

Etykieta samoprzylepna, A4
(opakowanie/100 szt.)

opakowanie

2

8.

Flamastry 6 kolorów

opakowanie

3

9.

Folia do laminowania PE/A4 100
MIC St. Bł. Antyst.(100 szt.)

opakowanie

1

10.

Gąbka do tablic suchościeralnych

sztuka

3

sztuka

13

sztuka

10

sztuka

5

11.
12.

Karteczki samoprzylepne – notes
76x76, 450 arkuszy w opakowaniu,
mix kolor
Karton ozdobny Gładki A4 160g 50
ark./BIAŁY

13.

Klej w płynie 40ml

14.

Klipy do papieru 32 mm (op./12 szt.) opakowanie

2

15.

Klipy do papieru 41 mm(op./12 szt.)

opakowanie

2

16.

Klipy do papieru 19 mm (op./12 szt.) opakowanie

2

17.

Klipy do papieru 32 mm(op./12 szt.)

opakowanie

2

18.

Klipy do papieru 51mm(op./12 szt.)

opakowanie

2

19.

Kredki ołówkowe ZAMEK - 12
kolorów + temperówka

opakowanie

10

20.

Brulion A4, 96 kartkowy, oprawa
twarda, kratka, szyty

sztuka

7

cena netto

cena brutto

Załącznik nr 1
wartość
wartość
netto
brutto

21.

Kołozeszyt A5, 80 kartkowy,
oprawa miękka, kratka

22.

sztuka

7

Koperty białe C5 SK (op./100 szt.)

opakowanie

12

23.

Koperty białe C6 SK 114x162 mm
(op./25 szt.)

opakowanie

12

24.

Koperty białe C4 HK 229x324 mm
(op./10 szt.)

opakowanie

6

25.

Koperta powietrzna K NR20
370x480 mm

szt.

10

26.

Kostka kolor klejona 85*85 10
kolor

sztuka

10

27.

Koszulki A4, 100 sztuk w op.

opakowanie

15

28.

Linijka 20 cm

sztuka

1

29.

Linijka 30 cm

sztuka

1

30.

Markery do tablic suchościeralnych
(różne kolory)

sztuka

15

31.

Ofertówki krystaliczne Esselte
A4/80 mic "L"

sztuka

10

32.

Ołówek grafitowy z gumką Pelican

sztuka

10

33.

Okładka do dyplomu A4

sztuka

10

34.

Papier xero biały A4/80g białość
Maestro

ryza

240

35.

Papier wizytówkowy gramatura
250g (op./150 szt.)

opakowanie

4

36.

Papier DCP WHITE 160 g
A4 210X297 250 ark

ryza

4

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Pinezki tablicowe kolorowe
opakowanie
beczułki , (op/30szt.)
Przekładki rozdzielające do
opakowanie
segregatorów A4 240x105 mix
kolorów (op. 100 szt.)
Przekładki do segregatora A4 skośne
opakowanie
23x12 cm (op./100 szt mix kolorów)
Rolka kasowa termoczuła 57 mm x
opakowanie
30 mb (op. 10 szt.) DRESHER
Segregatory A4/50/2R, laminowany,
sztuka
kolorowa okleina pcv, okucie i szyna
Bantex
Segregatory A4/70/2R, laminowany,
sztuka
kolorowa okleina pcv, okucie i szyna

8
8
6
8
55
90

Bantex

43.

Skoroszyt A4 z europerforacją,
skoroszyt twardy PCV

sztuka

100

44.

Taśma dwustronna 12/50m

sztuka

7

45.

Taśma dwustronna 38/10m

sztuka

4

46.

Taśma pakowa 48/100 przezroczysta

sztuka

1

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Taśma klejąca przezroczysta (szer.
opakowanie
18mm) (8 szt.)
Taśma zbrojona (naprawcza) srebrna
sztuka
wodoodporna, samoprzylepna
50mm/50m
Teczka akt osobowych kolor czarny
sztuka
(segregator 2 ringi) A4, grzbiet 2cm
Teczka biała z gumką
Toner do drukarki HP 1018
zamiennik
(oryginał)
Toner do drukarki HP P1005
(oryginał)

10
4
2

sztuka

50

sztuka

4

sztuka

3

53.

Toner do drukarki HP 2025
kolorowa (oryginał)

sztuka

10

54.

Toner HP Laser Jet P1606DN

sztuka

1

55.

Toner HP 35A CB 435A zamiennik

sztuka

1

56.

Toner HP CE 285A zamiennik

szt.

1

57.

Toner HP CE 278A zamiennik

szt.

1

58.

Toner HP CE 255X P3015
zamiennik

szt.

2

59.

Toner TOSHIBA T-1640

szt.

2

60.

Toner HP CC 530,-1,-2,-3
zamiennik ACJ

szt.

1

61.

Toner OKI C301 M,Y,C,BK
zamiennik

szt.

1

szt.

1

62.

Toner OKI C301 M,Y,C,BK
oryginał

63.

Torebki strunowe 100x100 (op./100
szt.)

64.

opakowanie

1

Tusz do drukarki – 652 czarny

sztuka

1

65.

Tusz do drukarki – 652 kolor

sztuka

1

66.

Tusz do stempli 30ml - czarny

sztuka

2

67.

Tusz do stempli 30ml - czerwony

sztuka

3

68.

Tusz do stempli 30ml - niebieski

sztuka

3

69.

Zakładki indeksujące 20 x 50 mm,
4 x 50 szt. 3M

sztuka

18

70.

Zakładki indeksujące 40 x 50 mm,
3 x 100 szt. 3M

sztuka

6

71.

Zakreślacz fluorescencyjny (kpl. 4
szt.)Edding

komplet

10

72.

Zszywacz metalowy, na 100 sztuk
zszywek EAGLE

sztuka

1

73.

Zszywki biurowe 24/6 (1000 szt)
Esselte

sztuka

25

74.

Identyfikator (plakietka) z
możliwością zawieszenia

sztuka

50

Łączna kwota brutto:……………………………………………………….
Łączna kwota netto:……………………………………………………….

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka
z

ograniczoną

odpowiedzialnością

ul.

Sandomierska

26A,

27-400

Ostrowiec

Św.

tel. 41 248 03 70


osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczony pracownik, kontakt: adres 41 248 03 70 ;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

oraz jego

rozstrzygnięciem, jak również jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust1 ZPZ –
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;,


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

