
Dobromierz, dnia 6 listopada 2019 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający
Gmina Dobromierz
Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz
NIP: 8842365479

2.  Przedmiotem  zamówienia  jest  sprzedaż  i  dostawa  materiałów  biurowych  na  potrzeby 
realizacji  projektu  pn.  ,,Rozwój  edukacji  na  terenie  Gminy  Dobromierz”  w  ramach 
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,  Oś  Priorytetowa 10 
Edukacja,  Działanie  10.2  Zapewnienie  równego  dostępu  do  wysokiej  jakości  edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie  10.2.4 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT 
AW,  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego, realizowanego przez Gminę Dobromierz.

CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
CPV: 30192000-1 Wyroby biurowe

Wykaz materiałów biurowych i sprzętu biurowego

L.p. Nazwa Jednostka Ilość Opis
1
.

papier ksero szt./ryza 600 Wielofunkcyjny  papier  biurowy  do  drukarek 
atramentowych, laserowych i kserokopiarek o 
formacie  A4,  pakowany po  5  szt.,  gramatura 
80g/m2, kolor biały

2
.

toner  do 
drukarki czarny

szt. 10 Tusz do drukarki HP Laser Jet M506

3
.

toner  do 
drukarki kolor

zestaw 2 Tusz do drukarki Canon IX7000

4
.

toner  do 
kserokopiarki

szt. 5 Toner do kserokopiarki Xerox B1025 

5
.

segregatory szt. 100 Segregatory A4/75 mm, wykonane z wysokiej 
jakości  materiałów,  z  precyzyjnie 
dociskającymi  szczękami,  dźwignia 
mechanizmu  z  ergonomicznym  dociskiem, 
dwustronna  wymienna  etykieta  do  opisu  na 
grzbiecie,  otwór  na  palec,  na  dolnych 
krawędziach metalowe okucia, trzy propozycje 
kolorystyczne - wyboru dokona Zamawiający 
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6
.

skoroszyty szt. 200 Skoroszyt tekturowy zawieszany pełny, A4

3. Termin realizacji usługi: 26 listopada 2019 r. 
4. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął 100% ceny. 

5. Miejsce oraz termin składania ofert
Uprzejmie  prosimy o  dostarczenie  wypełnionego  formularza  stanowiącego załącznik  nr  1 
osobiście na adres UG Dobromierz lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
mszewczyk@dobromierz, najpóźniej do dnia 14 listopada 2019 r. 

Wójt
(-) Jerzy Ulbin
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Załącznik Nr 1 Miejscowość, data
………………………….

Nazwa firmy, dane teleadresowe
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Formularz cenowy

W odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  na  sprzedaż  i  dostawę  materiałów promocyjnych  i 
biurowych  na  potrzeby  realizacji  projektu  pn.  ,,Rozwój  edukacji  na  terenie  Gminy 
Dobromierz”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 
10.2.4  Zapewnienie  równego  dostępu  do  wysokiej  jakości  edukacji  podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Dobromierz.

Szacowana  cena  obejmuje  cały przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  opisem i  specyfikacją  i 
wynosi:
Cena brutto:………………………………………………………………………
Cena netto:……………………………………………………………………….

w tym:
L.p. Nazwa Jednostka Ilość Cena jednostkowa brutto

1
.

papier ksero szt./ryza 600

2
.

toner  do 
drukarki czarny

szt. 10

3
.

toner  do 
drukarki kolor

zestaw 2

4
.

toner  do 
kserokopiarki

szt. 5

5
.

segregatory szt. 100
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6
.

skoroszyty szt. 200

Zalecane jest zaokrąglanie szacowanych wartości do dwóch miejsc po przecinku

Oświadczamy, że:
1.  Zapoznaliśmy się  z  treścią  rozeznania  cenowego  i  nie  wnosimy do  tych  dokumentów 
żadnych zastrzeżeń,
2. Oferowana przez nas oferta spełnia określną przez Zamawiającego jakość zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia,
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert,
4.  Spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  w  rozeznaniu  cenowym,  a  w 
szczególności:
a)  posiadamy uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. 
5.  Nie  jesteśmy  podmiotem/os.  fizyczną  powiązanym  osobowo  i  kapitałowo  z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Podpis
………………………………………………..
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