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Rozeznanie cenowe 

z dnia 09.04.2018r  w/s  materiałów biurowych 

I. Podmiot prowadzący Rozeznanie cenowe  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1 

47-303 Krapkowice 

II. Określenie przedmiotu Rozeznania cenowego: 

Nr Nazwa Produktu Opis Ilość 

1. Papier ksero  
• A4 

• Biały  
 30 ryz  

2. 
Etykiety 

Samoprzylepne 

uniwersalne  

• A4  

• Białe  

• 210X297 mm  

• 100 arkuszy  

• do drukarek atramentowych, laserowych, ksero 

2 op. 

3. 
Karton ozdobny 

MILLENIUM  

• biały  

• 220g/ m2  

• na osobną fakturę  

2 op. 

4. Ołówki GRAND 

• HB  

• z gumką  

• 12szt. w opakowaniu  

• kolor pomarańczowy  

1 op 

5. Długopis GRAND  

• GR-2057A  

• Tusz niebieski  

• Różne kolory  

20 szt.  

6. 
Płyty DVD+R 

Verbatim  

• 100 szt.  

• 4,7 GB  

• Cakebox  

1 op. 

7. 
CD koperty 

papierowe 
• Białe, z okienkiem 200 szt. 

8. Baterie Paluszki  

• AAA  

• R3  

• R6 

2 op. 

9. Listwa do wpinania  

• z perforacją do dokumentów bindowanych  

• AGRO  

• 100 szt. w opakowaniu  

1 op. 

10. 
Temperówka 

elektryczna  

• podwójna  

• 6-8mm oraz 9-12 mm  

• zasilanie na baterie 

1 szt. 

11. 
Podstawka pod 

komputer 

stacjonarny  

• na kółkach  

• 21X46 cm  

• max 10 kg  

• czarna  

1 szt. 
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12. 
Niszczarka do płyt 

CD/ DVD  
•  1 szt.   

13 
Długopis PENTAL 

FRANCE  

• 0,7 mm  

• kolory: czarny, niebieski,. czerwony, zielony  
5 szt. 

14 
Taśma klejąca 

GRAND 

• dwustronna  

• 38X10  
2 szt. 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową  

i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 13.04.2018r , do godziny 9:00 na adres 

e-mail: asystent@annaland.pl 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130, e-mail: asystent@annaland.pl 

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania 

Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia  materiałów biurowych wraz z fakturą VAT,  

w terminie do 4 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:  

• koszt towaru,  

• dostarczenie towaru  

• wyłącznie ceny brutto 

VII. Klauzule Rozeznania cenowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z niektórych materiałów biurowych. 

C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku. 


