
 1 

                                                             
 
 
 

 
Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 50/2017 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….................................................................................................. 
   
Siedziba:……………………………………………………………….............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Numer telefonu:   ................................................   
Numer REGON:   ................................................ 
Numer NIP:    ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Nawiązując do Zaproszenia Nr 50/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro 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”. 
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Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta): 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
netto 
razem 

VAT 
Cena 
brutto 

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

opakowanie  6 
    

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 150 micronów.  
 

opakowanie 5 

    

8. Grzbiety wsuwane typu: LEITZ lub inny opakowanie 5     
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równoważny; 3mm. Opakowanie 50 szt. - 
granatowe 

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 
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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., opakowanie 7     
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multiperforowane, wykonane z folii PP 
krystalicznej typu ESSELTE lub inne 
równoważne 

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 

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
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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 
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 

    

 
RAZEM 

 

   

     

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań  
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umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………     …………………………..         ……………………… 
 tel. kontaktowy        e-mail          faks 

 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
 
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień przedmiotowego Zaproszenia: 
1. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 
3. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia niniejszej oferty. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych  
w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 

............................................................. 
(data i czytelny podpis Oferenta) 

 


