
 

 

ROZEZNANIE CENOWE z dnia 17.02.2020 r.  
w/s materiałów biurowych do projektu Kierunek FIO 

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu Rozeznania cenowego: materiały biurowe 

Nr Nazwa produktu opis ilość 

1. Papier ksero  Biały A4 80 g/m2 (standardowy papier - ksero) 
do drukarek laserowych 

2 ryzy 

2. Długopis żelowy Tusz niebieski  10 szt 

3. Długopis Grubość 0,5 mm , tusz niebieski 10 szt 

4. Ołówki  HB z gumką ,12szt. w opakowani, kolor pomarańczowy 1 op 

5. Zszywacz Leitz 5500, przeznaczony do zszywek 24/6, 26/6 2 szt 

6.  Klej W sztyfcie  , duży 3 szt 

7. Rozszywacz  Rozszywacz biurowy, obudowa z trwałego tworzywa  2 szt 

8. Cienkopis  
kreślarski rystor  

Zestaw cienkopisów kreślarskich o grubościach 
0,1mm;0,2 mm;0,3 mm;0,5 mm;0,8 mm 

1 kpl 

9. Cienkopis 
kreślarski rystor 

Cienkopis kreślarski o grubości 0,05  1 szt 

10.  Karteczki 
samoprzylepne 

75 x75 bloczek , różne kolory  2 szt 
40 x 50  , różne kolory 2 kpl 

Zakładki indeksujące, np. Grand, Zenith, Stickn 2 kpl 
11.  Przekładki 

indeksujące 
Przekładki indeksujące do segregatora A4, 

 różne kolory 
1 kpl 

12. Toner do drukarki Canon Canon PG-545/CL-546 Original Standard 
Capacity Multipack 

1 kpl 

 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania cenowego: 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i/lub dodatkowymi 

informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 24.02.2020 r. do godz. 12:00 na adres e-

mail: projekty@annaland.pl 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Beata Żmuda, Telefon + 48 575 750 122, e-mail: projekty@annaland.pl  

V. Termin wykonania przedmiotu rozeznania cenowego: 
1. Termin dostawy: luty / marzec 2020 r. 
1. Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia materiałów biurowych w terminie do 5 dni kalendarzowych 
od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.: 
1. Cena brutto;  
2. Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VII. Klauzule Zapytania ofertowego: 
1.Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 
2.Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny. 
3.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. 
 
 
Zadanie finansowane z funduszy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.  
 


