„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rozeznanie cenowe
z dnia 02.01.2020 r.
I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
NIP: 1990052018
II. Określenie przedmiotu rozeznania cenowego: materiały biurowe na 2020 rok
Nr

Nazwa Produktu

1.

Papier ksero

2.

Papier techniczny lub
ksero PRO DESIGN

3.

Papier ksero

4.

Segregator 50 mm

Opis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biały A4 80 g/m2 (standardowy papier - ksero)
do drukarek laserowych
Format: A4 - 21 cm x 29.7 cm
Ilość arkuszy: 100
Gramatura: od 160 g/m2 do 250 g g/m2
Kolor kremowy lub beżowy, biały
Biały A3, 80 g/m2 (standardowy papier - ksero)
do drukarek laserowych
Szerokość grzbietu 50 mm
Format A4
Mocowania otwierane typową dźwignią,
posiada listwę zaciskową
Kieszeń na grzbiecie wspomagająca wymianę etykiet.
Na dolnych krawędziach metalowe okucia
Kolory: żółty, pomarańczowy, jasnoróżowy, fioletowy, zielony,
czarny, beżowe, niebieski, jasnoszary, brązowy, biały, czerwony

•
•
•
•
•
•
•

Szerokość grzbietu 75 mm
Format A4
Mocowania otwierane typową dźwignią,
posiada listwę zaciskową
Kieszeń na grzbiecie wspomagająca wymianę etykiet.
Na dolnych krawędziach metalowe okucia
Kolory: żółty, pomarańczowy, jasnoróżowy, fioletowy, zielony,
czarny, beżowe, niebieski, jasnoszary, brązowy, biały, czerwony
szerokość 5 cm
przeźroczysta
szerokość: 2 cm
przeźroczysta
po 4 szt. w opakowaniu
na gąbeczce
szerokość: 2 cm

Ilość
100 ryz
3 opak.
kremowy lub
beżowy;
3 opak. biała
2 ryzy

po 4 szt.
z każdego koloru
razem 48 szt.

po 1 szt.
z każdego koloru
razem 12 szt.

5.

Segregator 75 mm

6.

Taśma klejąca
TITANUM

7.

Taśma klejąca

8.

Taśma klejąca
dwustronna

•
•
•
•
•
•
•

9.

CD koperty papierowe

•

Białe z okienkiem

200 szt.

•
•

Białe - samoklejące z paskiem
Format C6 bez okienek

1 karton

•
•

Białe - samoklejące z paskiem
Format DL bez okienka

500 szt.

10.
Koperty papierowe
11.
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1 szt.
1 op.
1 szt.
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III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania
Oferent

przedstawi

Stowarzyszeniu

propozycję

cenową

wraz

z

ofertą

szczegółową towarów i dodatkowymi

informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 10.01.2020 r, do godziny 11:00 na adres e-mail:
fundusze@annaland.pl.
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Ewelina Faustyniak Telefon 77 44 67 131, e-mail: fundusze@annaland.pl
V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania
Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia materiałów biurowych wraz z fakturą VAT, w terminie do 5 dni kalendarzowych
od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:
•

cena brutto całego zamówienia;

•

zgodność złożonej oferty z specyfikacją;

•

dostarczenie towaru w tym gwarancja na produkty na czas dostawy – uszkodzenia produktu spowodowane dostawą.

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.
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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, po wyborze
oferta.
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.
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