
  

OOR-ORK.2601.1.2022         14 listopada 2022 roku                                                                                                                                                                                                                                   

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY        

  

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości 

poniżej 130.000,00 zł netto zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia. 

I Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48  

62-704 Kawęczyn 

II Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu 

Gminy w Kawęczynie w roku 2023”  

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania zawiera szczegółowy wykaz oraz 

przewidywane ilości artykułów biurowych. Określony wyżej załącznik stanowi 

integralną całość niniejszego zapytania ofertowego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych 

pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 2.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku 

nr 2 niniejszego zapytania asortymentu na inne typowe.  

3. Dostawy będą realizowane na podstawie zleceń Zamawiającego. 

4. Zamawiający wskaże w pisemnym zleceniu zamawiane produkty oraz ich ilość.  

5. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych materiałów w zależności od 

potrzeb własnych do limitu posiadanych środków finansowych. 

CPV 30197000-6, CPV 30190000-7 

 

 



  

 

III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków . 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       

warunki: 

-   posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów , 

-    posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia, 

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia  

 Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 

IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli 
zamawiający postawił takie warunki). 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym– Załącznik nr 1 

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3  

4. Klauzula RODO. 

V Kryterium oceny ofert – najniższa cena 

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. 

2. Cena ofertowa brutto zawarta w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.  

4. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:  

                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

    liczba punktów oferty = ------------------------------------------------ x 100 % 

                                      ceny oferty ocenianej brutto 

VI Termin realizacji zamówienia. 
Dostawa artykułów biurowych odbywać się będzie w okresie od 01.01.2023 r. do 

31.12.2023 r. do siedziby Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, będzie 

realizowana sukcesywnie (partiami), w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze, licząc 

od dnia złożenia zamówienia, zgodnie z tygodniowym lub miesięcznym 



  

zapotrzebowaniem składanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie 

czy też osobiście.  

VII Sposób, miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera, elektronicznie na 

adres e-mail tylka@kaweczyn.pl bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru 

Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem: Oferta na 

Zakup i dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Gminy w Kawęczynie. 

Biuro Obsługi Interesanta (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2022 r. do 

godz. 12:00 

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być 

wypełnione. 

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być 

określone jednoznacznie. 

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.  

- Ze względu na ograniczenia finansowe dane oferty firm mogą zostać odrzucone, a 

cała procedura powtórzona. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez 

podania przyczyny. 

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu do składania ofert. 

VIII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub drogą pisemną. 

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami jest Monika Tylka tel. (63) 288 59 

11, e-mail tylka@kaweczyn.pl  

IX Załączniki:  

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1   

2. Formularz cenowy – Załącznik  nr 2 

mailto:tylka@kaweczyn.pl
mailto:tylka@kaweczyn.pl


  

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 

4. Klauzula RODO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

………………………………………                                                         ZAŁĄCZNIK NR 1  

      ……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

FORMULARZ OFERTOWY 
W związku z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pt. 

„Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Kawęczynie” 

Oferuję wykonanie zadania w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym nr   

OOR-ORK.2610.1.2022 z dnia 14.11.2022 r. za wynagrodzenie : 

Netto ………………………………zł  

( słownie: …………………………………………………………………) + podatek VAT …………… 

Brutto…………………………….zł 

(słownie....………………………………………………………………….. ) 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, maksymalnym terminem 

realizacji poszczególnych elementów zamówienia i akceptujemy je bez 

zastrzeżeń 

2. W razie wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

terminie do 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia. 

3. Uważamy się za związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

otwarcia ofert. 

4. Reklamacje będą załatwiane w terminie: ……….. dni. 

5. Deklaruję wykonanie prac objętych zamówieniem w terminie od dnia 

01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  

6. Zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko:  

Tel:  

e-mail: 

……………………………………………………………………….. 

Podpis osób uprawnionych  

do składania oświadczeń wiedzy  

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki    



  

ZAŁĄCZNIK 2 FORMULARZ CENOWY wykaz artykułów biurowych 



  

Lp. Nazwa towaru  (+ min. j.m. 

opakowania)                                                     

Iloś

ć 

Cena 

(brutto) 

za 

szt./opak

owanie 

Razem 

 (ilość x 

cena) 

1.  Papier xero A4 80gr (ryza) 550   

2.  Papier xero A3 (ryza) 15   
3.  Papier 160gr (250 kartek, ecru, biały) 10   
4.  Cienkopis ( kol. czarny, niebieski, czerwony) 

czerwony, zielony) 

50   
5.  Długopis zwykły (kol. niebieski, czarny, 

czerwony) 

czerwony) 

30   
6.  Ołówek techniczny 2B (opakowanie 12 szt.) 

zielony)  

4   
7.  Marker do CD ( kol. czarny) 15   

8.  Zakreślacz kolor żółty 

zielony, niebieski) 

50   
9.  Skoroszyt plastikowy wpinany A4 twardy 120

0 

  
10.  Skoroszyt plastikowy A4 twardy listwa 50   
11.  Skoroszyt tekturowy z oczkiem 500   
12.  Płyta CD-R/700MB 50   
13.  Płyta DVD+R 50   
14.  Płyta DVD-R 50   
15.  Toner HP LJ P1005 CB435A oryginał 6   
16.  Toner HP LJ P1606dn CE278A oryginał 8   
17.  Toner HP LJ P1102 CE285A oryginał 2   
18.  Toner do Ricoh SP 325 snw oryginał 20   
19.  Toner HP LJ ProM 402dne 26a czarny 

oryginał 

2   
20.  Toner HP LJ Pro M102a CF217A 2   
21.  Toner HP LJ CP1525 oryginał czarny 2   
22.  Toner HP LJ CP1525 oryginał kolor (komplet 

3 kolory) 

2   

23.  Toner CANON MF643Cdw oryginał czarny  2   
24.  Toner CANON MF643Cdw oryginał kolor 

(komplet 3 kolorów) 

2   

25.  Toner OKI MC853 oryginał czarny  2   
26.  Toner OKI MC853 oryginał kolor (komplet 3 

kolorów) 

2   

27.  Toner Versa Link B7025 XeroX 106R03395 2   
28.  Toner Sharp MX-61GT-BA 5   
29.  Toner Sharp MX 3071 kolor (komplet 3 

kolorów) 

5   
30.  Tusz do stempli czerwony 5   
31.  Koperta B4 HK biała (karton 250 szt.) 3   
32.  Koperta C4 HK biała (karton 250 szt.) 4   
33.  Koperta C5 HK biała (karton 500 szt.) 5   
34.  Koperta C6 HK biała (karton 1000 szt.) 7   
35.  Koperta CD biała z oknem 100   
36.  Koperta powietrzna CD 15   
37.  Brulion A4 96 kartek  10   
38.  Zeszyt A5 60 kartkowy kratka 10   
39.  

Z

e

s

z

y

Zeszyt A5 32 kartkowy kratka 10   
40.  Blok w kratkę A4 100 kartek 20   
41.  Nożyczki 16 cm 4   
42.  Ofertówka twarda „L” A4 200   



  

43.  Gumka do mazania 10   
44.  Temperówka metalowa pojedyncza 3   
45.  Zszywki 24/6 mm (opakowanie 10 x 1000) 10   
46.  Spinacz 33 mm okrągły (opakowanie 100 

szt.) 

50   

 

 

 

47.  Linijka 20 cm 5   
48.  Taśma klejąca 18/30 bezbarwna 

(opakowanie 8 szt.) 

3   
49.  Klej w sztyfcie 35 gr 10   
50.  Dziurkacz metalowy do 25 kartek 2   
51.  Zszywacz metalowy do 50 kartek 2   
52.  Korektor w taśmie 30   
53.  Polecenie wyjazdu służbowego 10   
54.  Segregator A4/5 uniwersalny  80   
55.  Segregator A4/7 uniwersalny 80   
56.  Teczka tekturowa z gumką (czerwona, 

zielona, czarna) 

60   

57.  Teczka tekturowa wiązana biała A4 800   
58.  Teczka skrz. na rzep (kol. zielona, czarna, 

czerwona) 

50   

59.  Notes samoprzylepny 76x76 (kol. żółty) 48   
60.  Notes kostka biała klejona 8x8x3,5 20   
61.  Klips biurowy 41 mm (a12) 6   
62.  Klips biurowy 25 mm (a12)  5   
63.  Długopis automatyczny (kol. niebieski) 40   
64.  Taśma klejąca dwustronna 2   
65.  Podkład A4 z klipem zamykany 3   
66.  Spinacz 50 mm okrągły (opakowanie 100 

szt.) 

20   
67.  Korektor w pisaku 2   
68.  Zszywki No.10 (opakowanie 10x1000)  5   
69.  Długopis uni Jetstream (niebieski, czarny, 

czerwony) 

50   

70.  Koperty z szerokim dnem B4 150   
RAZEM   

 

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZAŁĄCZNIK NR 3                                                               

                   

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

                (pieczęć firmowa oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym nr OOR-ORK.2610.1.2022 na zadanie pn. 

„Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Kawęczynie” 

 

Oświadczam/my, że: 

 

1) posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

2) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3) posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do 

wykonania zamówienia; 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam 

wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

........................., dn. .........................           ……………………………………………………..                       

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki     
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