
                                                             
 

ZAPROSZENIE Nr 50/2017  
z dnia 13.06.2017 r.  

 
do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro 

 
 
 
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: 
Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu w okresie realizacji 
projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. 
Projekt realizowany w Gminie Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości 
edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu w okresie 
realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”, 
realizowanego w Gminie Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości 
edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: 
RPSW.08.03.01-26-0038/15. 
 

b) Zakres przedmiotu zamówienia: zgodnie z tabelą poniżej 
Artykuły i materiały biurowe 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 

1. Papier ksero [ryza]: format A4, gramatura 80 
g/m2, wyższy stopień białości, ilość: 500 szt. 
Typu POL SPEED lub inny równoważny 

ryza 30 

2. Segregator szeroki polipropylenowy 
: wym. 75 x 285 x 320 mm; sz. grzbietu: 75 mm 

sztuka 10 

3. Papier kolorowy – mix 5 kolorów pastelowych 
[ryza]: format A4, gramatura 160 g/m2, ilość: 
250 szt.  

ryza  10 

4. Dziurkacz biurowy. Tworzywo: metal. 
Kolor: czarny 
Ogranicznik formatu: A4/F/Q1/Q2/A5/A6/88 
Rozstaw dziurek: 80mm 
Średnica dziurek: 5,5mm 
Maksymalna ilość dziurkowanych kartek: 63 szt 
 

sztuka 1 

5. Papier ozdobny – typu Kora format A4, opakowanie  6 



gramatura 230 g/m2, ilość: 20 szt. biel, krem 

6. Folia lamintacyjna. Opakowanie 100 kieszonek 
profesjonalnej folii do laminowania w rozmiarze: 
A4 216x303 i grubości 100 micronów.  Typu 
Opus O.POUCH SUPER  lub inny równoważny 
 

opakowanie 5 

7. Folia lamintacyjna. Opakowanie 100 kieszonek 
profesjonalnej folii do laminowania w rozmiarze: 
A3 Rozmiar: 426x303  i grubość 50 micronów.  
 

opakowanie 5 

8. Grzbiety wsuwane typu: LEITZ lub inny 
równoważny; 3mm. Opakowanie 50 szt. - 
granatowe 

opakowanie 5 

9. Grzbiety wsuwane typu: LEITZ lub inny 
równoważny; 6 mm. Opakowanie 50 szt. - 
granatowe 

opakowanie 5 

10. Grzbiety wsuwane typu: LEITZ lub inny 
równoważny; 10 mm. Opakowanie 50 szt. - 
granatowe 

opakowanie 5 

11. Grzbiety wsuwane typu: LEITZ lub inny 
równoważny; 15 mm. Opakowanie 50 szt. - 
granatowe 

opakowanie 5 

12. Okładki do bindowania A4,., opakowanie 100 
szt. przezroczysta, 

opakowanie 5 

13. Folia przezroczysta do bindowania A4, 
kartonowa o gramaturze 270 g., opakowanie 
100 szt. granatowa, 

opakowanie 5 

14. Koperty białe DL. Rozmiary: 220 x 110 mm. 
Gramatura: 75 g/m² . Rodzaj zamknięcia: SK – 
pasek samoprzylepny. Opakowanie: 50 szt. 

opakowanie  10 

15. Zestaw bloczków samoprzylepnych o wym. 76 
x 76 mm w różnych kolorach. Zestaw zawiera 6 
bloczków po 90 kartek. 

opakowanie  10 

16. Zakładki indeksujące strzałki mix kolorów 
neonowych o wym. 12 x 43 mm. Zestaw 
zawiera 4 kolory po 24 zakładki 

opakowanie 20 

17. Zakładki indeksujące wąskie mix kolorów 
neonowych o wym. 12 x 43 mm. Zestaw 
zawiera 4 kolory po 35 zakładek. 

opakowanie 20 

18. Zakładki indeksujące foliowe mix 8 neonowych 
kolorów o wym. 45  x 12 mm.  

opakowanie 20 

19. Teczka z klipsem A4. Sztywna przednia i tylna 
okładka wykonana z foli PCV, wyposażona w 
mocny mechanizm zaciskowy, na wewnetrzej 
stronie kieszeń, miejsce na długopis. Kolor: 
granatowy, czarny 

sztuka 10 

20. Deska z klipsem A4. Sztywna podkładka do 
pisania z folii PCV, wyposażona w mocny 
mechanizm zaciskany. Kolor: granatowy lub 
zielony lub czarny 

sztuka 10 

21. Zakreślacz neonowe kolory. Tuz na bazie wody 
do pisania na wszystkich rodzajach papieru, 
duża odporność na wysychanie. Kolor: róż 
pastelowy – 3 szt., zielony pastelowy – 3 szt., 
pomarańcz pastelowy – 3 szt. 

sztuka 9 

22.  Organizer z przybornikiem 6 komór, 
lakierowany metal w kolorze czarnym. O wym. 
245 x 290 x 295 mm. 

sztuka 3 

23. Zestaw na biurko – 3 szufladki, lakierowany 
metal w kolorze czarnym. O wym. 278 x 275 x 
350 mm. 

Sztuka 3 



24. Pojemnik na dokumenty, lakierowany metal w 
kolorze czarnym. O wym. 90 x 295 x 258 mm 

Sztuka 10 

25. Przybornik na biurko 8 komór z szufladką, 
lakierowany metal w kolorze czarnym, o wym. 
235 x 112 x 100 mm 

sztuka 3 

26. Półka na dokumenty, może być indywidualnie 
lub łączona w stos, wysokość ścianki bocznej 
min. 70 mm, duże wycięcie  z przodu oraz 
wyprofilowany przód dla łatwego dostępu do 
zawartości, Kolor: fioletowy metaliczny – 3 szt.; 
niebieski metaliczny – 3 szt., zielony metaliczny 
– 3 szt., pomarańczowy metaliczny – 3 szt., o 
wym. 255 x 70 x 357 mm. 

sztuka 12 

27. Skoroszyt twardy PCV z oczkami: opakowanie 
10 szt. 

opakowanie 10 

28. Skoroszyt z klipem bocznym, przód wykonany z 
miękkiego materiału, tylna ściana twardy, 
wyposażony w plastikowy klip zaciskowy 
podtrzymujący notatki A4  

sztuka 10 

29. Koszulki A4 na dokumenty: pudełko 100 szt., 
multiperforowane, wykonane z folii PP 
krystalicznej typu ESSELTE lub inne 
równoważne 

opakowanie 7 

30. Teczka kartonowa – pudełko z rączką i 
zamkiem, wykonana z utwardzanego materiału, 
łączenia na nity, wyposażona w mechanizm 
zamykając zawartość przed wysypaniem. 
Kolor: - czarny – 2 szt, czerwony – 2 szt., 
niebieski – 2 szt. 

sztuka 6 

31. Pudła do archiwizacji z automatycznie 
składanym dnem, 100% z recyklingu. O wym. 
350 x 320 x 265 mm 

sztuka 10 

32.  Biały sznurek poliestrowy - 100 m, wskazany 
do archiwizacji dokumentacji kat. B  

sztuka 2 

33. Funkcjonalne i ekologiczne klipsy 
archiwizacyjne po szerokim zastosowaniu 
biurowym. Dwuczęściowe, wykonane z 
wysokiej jakości proekologicznego 
polipropylenu pochodzącego w 100% z 
recyklingu - nadają się do ponownego 
przetworzenia. Umożliwiają wygodne 
przenoszenie dokumentów bezpośrednio z 
segregatorów do pudełek na akta. Dzięki 
wygodnej konstrukcji ułatwiają również 
przeglądanie i wertowanie dokumentów. 

opakowanie 2 

34. Pudełko uniwersalne A4 o wym. 231 x 200 x 
482 mm, typu Leitz lub inne równoważne 

sztuka 3 

35. Cienkopisy. Opakowanie zawiera 6 kolorów: 
czerwony, fioletowy, błękitny, granatowy, 
zielony i czarny, grubość linii 0,4 mm. 

opakowanie 4 

36. Taśma dwustronna 38 mm – 10 m/ sztuka 3 

37. Kosz na papier min. 18 l, lakierowany metal w 
kolorze szarym lub czarnym 

sztuka 1 

38. Termobindownica. Dwusystemowa, 
posiadająca system rozpoznawania i 
automatycznego doboru parametrów oprawy 
dla okładek miękkich i twardych, wyposażona w 
fotokomórki i energooszczędną grzałkę 
pracującą w dwóch temperaturach (120 st. C 
lub 145 t C), oprawia do 500 kartek w miękkiej 
oprawie lub 80 kartek w oprawie twardej, stojak 

sztuka 1 

http://www.akcesoriadlaarchiwistow.pl/archiwizacja-papieru/282-sznurek-poliestrowy-do-archiwizowania.html
http://www.akcesoriadlaarchiwistow.pl/archiwizacja-papieru/282-sznurek-poliestrowy-do-archiwizowania.html


do chłodzenia oprawionych dokumentów, czas 
rozgrzewania 3 minuty, wymiary ok. 165 x 440 
x 165 mm. 

39. Dypenser stacjonarny, klasyczny do taśm o 
maksymalnych wymiarach 19 x 33 mm, 
podstawa Stop Pad. 

sztuka 1 

40. Marker CD/DVD z podwójną końcówka sztuka 4 

41. Marker do folii z niezmywalnym, odpornym na 
światło i wodę tuszem o wysokim stopniu 
nieprzezroczystości;  
- końcówka o grubości 0,3 mm;  
- gwarantowana duża intensywność barw i 
wyrazistość konturów;  
- do wykorzystania również na szkle, plastiku, 
slajdach;  
- tusz zmywalny za pomocą alkoholu; 

sztuka 4 

42. Korektor w taśmie, kieszonkowy, gumowy 
uchwyt, szer. taśmy 5mm, długość taśmy min. 
14m. Typu Tipp-ex Easy Refill lub inny 
równoważny 

Sztuka 10 

 
c) Wymagany termin wykonania zamówienia: do 18.07.2017 r. 

 
d) Zakres obowiązków:  

 Dostawa artykułów i materiałów biurowych do biura projektu. 
 
e) Miejsce dostawy: Biuro Projektu – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, 

27-423 Bałtów, Bałtów 32 a. 
 
g) Wspólny Słownik Zamówienia:  
30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe 
 
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  
     warunki, dotyczące: 

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

        
c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz Formularza ofertowego wykonawcy.  
 

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym   
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
3. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych 
      przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu 
      przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 
    



1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zaproszeniem. 
2) Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie. 
3) Oferta została złożona, w sposób określony przez zamawiającego. 
4) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego 
kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej: 

a) Cena –liczona w następujący sposób: 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
Szczegółowy opis, 

wzór 
Uwagi 

objaśnienia 

1. 
Cena brutto  
(z Formularza 
ofertowego) 

80 % 

Lp = cena oferowana 
minimalna brutto / 
cena badanej oferty 
brutto x 80 

Lp – liczba 
punktów 

2.  Termin płatności  20% 

Poniżej tabeli Lp – liczba 
punktów 

 
b) Termin płatności: 
Punkty będą przyznawane na zasadzie: 

 termin płatności 30 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury lub rachunku 
zamawiającemu: 20 pkt. 

 termin płatności  21 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury lub rachunku 
zamawiającemu: 15 pkt. 

 termin płatności  14 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury lub rachunku 
zamawiającemu:10 pkt. 

 
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać dana oferta za kryterium termin płatności to 
20 pkt. Zaoferowanie terminu płatności poniżej 14 dni spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Maksymalna liczbą punktów jakie można uzyskać z kryterium cena i termin płatności to 100 
pkt. 

 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym 
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów. 
 

4. Miejsca i terminy: 
Zamawiający dopuszcza następujące możliwości składania ofert (wraz z wymaganymi 
załącznikami): 

 osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27- 423 Bałtów, pokój nr 14 
(sekretariat), lub  



 pocztą lub kurierem (liczy się data i godzina wpływu)  

 mailowo na adres: gmina@gminabaltow.pl oraz maliodkrywcy@gminabaltow.pl 

 faksem pod numerem: 41/ 264 13 03 
 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2017 r. do godz. 15.00. 
 
Dane w/s zamówienia oraz formularze załączników dostępne są na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.gminabaltow.pl (zakłada: zamówienia publiczne). 
 
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Donata Majewska: tel. 
509 145 730; Biuro Projektu – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, 27-423 
Bałtów, Bałtów 32 a. 
 
5. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielone 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

 
6. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy   
     w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  
     w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
     I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usługi: 
       1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  
            i  Wykonawcy, szczególności: 
            a)  wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego; 
 
      II. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
       1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przedmiotowym Zaproszeniem.  
 

O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą telefoniczną. 

 
Bałtów, dnia 13.06.2017r.         
     

  
 

 Wójt Gminy Bałtów 
/-/ mgr Andrzej Jabłoński 

 

mailto:gmina@gminabaltow.pl
http://www.gminabaltow.pl/

