Znak sprawy: ARL/BIUR/2016

Ostrowiec Św., 22 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 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 31.12.2017r. na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego średnio
dwa razy 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 19 grudnia 2007
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 28.12.2016 r. (pocztą lub
osobiście) lub na adres arl@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 4 parter).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
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 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 w wyżej określony sposób, 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

Załącznik nr 1
Lp.

Nazwa
Cienkopisy kolorowe
1. (szerokość linii 0,4 mm)
op/6szt.
Baterie paluszki AA R6
2.
(op./4szt.)
Baterie paluszki AAA R03
3.
(op./4szt.)
Długopis jednorazowy
4.
niebieski z cienką końcówką
Długopis na łańcuszku stojący
5.
w kulce
Długopis żelowy automatyczny
6.
czerwony
Długopis żelowy automatyczny
7.
niebieski
Długopis żelowy automatyczny
8.
zielony
Długopis żelowy automatyczny
9.
czarny
Długopis Cello Maxritter z
10. wymiennym wkładem - różne
kolory
Etykieta samoprzylepna, A4
11.
(opakowanie/100 szt.) IGEPA
Folia do faxu – Panasonic KX12.
FC228 oryginalna KX-FA52A
Folia do laminowania PE/A4
13. 100 MIC St. Bł. Antyst.(100
szt.)
Gumka do ścierania
14.
dwuczęściowa Pelikan AC30
15. Gumki recepturki 50g
Karteczki indeksujące 20 x 50
16.
mm, 4 x 50 szt. 3M
Karteczki samoprzylepne –
17. notes 76x76, 450 arkuszy w
opakowaniu, mix kolor
18. Klej w płynie 40ml
Klipy biurowe 19mm
19.
(op./12szt.)
Klipy biurowe 25mm
20.
(op./12szt.)
Brulion A4, 96 kartkowy,
21.
oprawa twarda, kratka, szyty
Kołobrulion A4, 100 kartkowy,
22.
oprawa twarda, kratka
Kołozeszyt A5, 80 kartkowy,
23.
oprawa miękka, kratka

J.m

Szacunkowa cena cena wartość wartość
ilość
netto brutto netto
brutto
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3

opakowanie

3

opakowanie

4

sztuka

40

sztuka

2
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12

sztuka

24

sztuka

12

sztuka

12

sztuka

10

opakowanie

3

sztuka

1

opakowanie

2

sztuka

2

opakowanie

3

sztuka

6

sztuka

5

sztuka

4

sztuka

10

sztuka

10

sztuka

7

sztuka

2

sztuka

6

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Koperta A4 plastikowa na
zatrzask
Koperty białe C5 SK (op./500
szt.)
Koperty białe C6 SK 114x162
mm (op./25 szt.)
Koperty białe C4 HK 229x324
mm (op./25 szt.)
Kopert białe C4 HK RBD
rozszerzone boki i spód (op./25
szt.)
Kostka kolor klejona 85*85 10
kolor
koszulki A4, 100 sztuk w op.
50mic
Koszulki na dokumenty A4
groszkowe (op./100 szt.) 50mic
Linijka 20cm
Linijka 30 cm
Marker do płyt CD / DVD
1mm (czarny) Edding M
Marker suchościeralny do
tablicy z gąbką, 4 kolory+
gąbka Pentel
Marker permanentny 142M
kolor czarny, czerwony,
zielony
Nożyczki asymetryczne z
uchwytem z tworzywa 21 cm
Donau
Ofertówki krystaliczne Esselte
A4/80 mic "L" (op./100szt.)
Ołówek grafitowy z gumką
Pelican
Papier do Flipcharta 50 kartek
gładki 65x100 cm
Papier ksero kolor A4 80g/m2
(500 ark.)
PapierXero A4 Colorit 160g
Maestro Color (ryza - 250ark.)
Papier xero biały A4/80g
(op./5ryz) białość 166 Maestro
Extra
Pinezki tablicowe kolorowe
beczułki , (op/30szt.)
Płyty CD-R 700MB/80 MIN
(op./50 szt.) Verbatim
Płyty DVD 4,7 GB (op./25szt.)
Verbatim
Przekładki do segregatora A4
(kartonowe z laminowanymi
indeksami 12 m-cy ) 12 szt. w
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5

opakowanie
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opakowanie

2

opakowanie

1
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2
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7
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2
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2
2
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2
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3
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6
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2

opakowanie

2
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20
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3

ryza

2

sztuka

2

opakowanie

30

opakowanie

2

opakowanie

1

opakowanie

2

komplet

13

opakowaniu
Przekładki rozdzielające do
48. segregatorów A4 240x105 mix
kolorów (op. 100 szt.)
Przekładki do segregatora A4
49. skośne 23x12 cm (op./100 szt
mix kolorów)
Pudło archiwizacyjne zbiorcze
50. (na segregatory A4) otwierane z przodu Esselte
Segregatory A4/50/2R,
51. laminowany, kolorowa okleina
pcv, okucie i szyna Bantex
Segregatory A4/70/2R,
52. laminowany, kolorowa okleina
pcv, okucie i szyna Bantex
Skoroszyt A4 z europerforacją,
53. skoroszyt twardy PCV
(op./20szt)
Skoroszyt A4 z europerforacją,
54.
skoroszyt miękki (op./20szt)
Spinacze okrągłe Grand (100
55.
szt.)
56. Taśma dwustronna 12/50m
57. Taśma dwustronna 38/10m
58. Taśma pakowa 48/100 brązowa
Taśma pakowa 48/100
59.
przezroczysta
Taśma wzmacniana siatką
60.
materiałową szara 48mmx10m
Taśma klejąca przezroczysta
61.
(szer. 18mm) (8 szt.)
Teczka akt osobowych kolor
62. czarny (segregator 2 ringi) A4,
grzbiet 2cm
Teczka z gumką A4 63. lakierowana (opakowanie/10
szt.)
Torebki strunowe 100x100
64.
(op./100 szt.)
65. Tusz do stempli 30ml - czarny
Tusz do stempli 30ml 66.
czerwony
Tusz do stempli 30ml 67.
niebieski
Zakładki indeksujące 25x43
68.
3M
Zakładki indeksujące 12x45
69.
5M
Zakreślacz fluorescencyjny
70.
(kpl. 4 szt.)Edding

opakowanie

10

opakowanie

10

sztuka

3

sztuka

35

sztuka

70

opakowanie

22

opakowanie

2

sztuka

2
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sztuka
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2
2
2
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2
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2
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3
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3
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3

opakowanie

2
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2
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2
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2

opakowanie

5

opakowanie

5

komplet

8

Zszywacz metalowy, na 100
sztuk zszywek EAGLE
Zszywki biurowe 24/6 (1000
72.
szt) Esselte
Rolka kasowa termoczuła 28
73. mm x 30 mb (op. 10 szt.)
Emmerson
71.

sztuka

1

sztuka

10

opakowanie

1

74. Podkładka na biurko - notatnik

sztuka

10

Toner do drukarki HP 1018
75. (oryginał)

sztuka

5

76.

Toner do drukarki HP P1005

sztuka

(oryginał)

Toner do drukarki HP 2025
77. kolorowa (oryginał)
Toner do drukarki HP P3015

sztuka

20
sztuka

78. (oryginał)
Toner do drukarki
79. TOSCHIBA 167 (oryginał)
80.

Flamastry 6 kolorów

10

10
sztuka

15
opakowanie

3

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

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

