
 
 

 

     

Radziejów, 17 grudnia 2018 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 15/2018 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

ul. Kościuszki 20/22 

88 – 200 Radziejów 

NIP: 889-147-92-08 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych dla Lokalnej 

Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dla projektu Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i animacji realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.   

2. Parametry techniczne: 

Lp. Nazwa artykułu Uwagi 

1 2 3 

1.  Papier do drukarki biały A4 
gramatura – 80g   

2.  Papier ksero A4 
mix kolorów pastelowych,  
gramatura – 80g 

3.  Papier wizytówkowy 
Gładki, kremowy 

4.  Segregator – A4, 50 mm  
Różne kolory, np. zielony, różowy, fioletowy, 
szary 

5.  Segregator – A4, 75 mm 
Różne kolory, np. zielony, różowy, fioletowy, 
szary 

6.  Koszulka na dokumenty 
- format A4,  
- multiperforowana,  
- groszkowa 

7.  Koszulka na dokumenty 
- format A4,  
- poszerzana,  
- pojemność min. 120 kartek 

8.  
Wąsy do skoroszytu 

- wykonane z polipropylenu 
- z metalową blaszką 
- wymiary min.: 150 x 34 mm 
- różne kolory (min. 5) 



 
 

 

Lp. Nazwa artykułu Uwagi 

1 2 3 

9.  

Skoroszyt wpinany do segregatora 
- plastikowy - z europerforacją,  
- wykonany z folii PP,  
- miękki,  
- strona przednia przezroczysta,  
- strona tylna kolorowa, 
- pasek wpinany – zgrzany/zszyty  
- różne kolory (min. 5) 

10.  Skoroszyt kartonowy A4  
- zawieszka,  
- hakowy, 350 g 

11.  

Teczka skrzydłowa z rzepem A4 
- wykonana z utwardzonego kartonu, 
-  pokryta folią PP,  
- zamykana na 2 rzepy,  
- 3 skrzydła,  
-  szerokość grzbietu 35 mm 

12.  

Teczka z gumką A4 
- tektura o zwiększonej gramaturze i 
sztywności (600g),  
- format A4 powiększony min. 25,6cm x 
34,2cm,  
- dwustronnie barwiona, powlekana 
elastyczną folią.  
- zamykana mocną gumką w kolorze teczki 

13.  
Długopis żelowy Jell Zone Dong-a: 
niebieski  

Długopis żelowy Jell Zone Dong-a: 
- końcówka igłowa najnowszej generacji 0,5 
mm  
- wodoodporny tusz o intensywnym i nie 
blaknącym kolorze  
- wymienny wkład  
- gumowy uchwyt w kolorze wkładu  
- grubość linii 0,29 mm,  
- długość linii pisania 1000 m 

14.  
Długopis żelowy Jell Zone Dong-a: 
czarny 

15.  
Długopis żelowy Jell Zone Dong-a: 
zielony 

16.  
Długopis żelowy Jell Zone Dong-a: 
czerwony  

17.  
Długopis żelowy Jell Zone Dong-a: 
fioletowy 

18.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 
Dong-a: niebieski 

Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 
Dong-a:  
- końcówka igłowa najnowszej generacji 0,5 
mm  
- wodoodporny tusz o intensywnym i nie 
blaknącym kolorze  
- wymienny wkład  
- gumowy uchwyt w kolorze wkładu  
- grubość linii 0,29 mm,  
- długość linii pisania 1000 m 

19.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 
Dong-a: czarny 

20.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 
Dong-a: czerwony 

21.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 
Dong-a: zielony 



 
 

 

Lp. Nazwa artykułu Uwagi 

1 2 3 

22.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 
Dong-a: fioletowy 

23.  

Przekładki 1/3 A4 
- wykonane z kartonu o gramaturze 
190g/m2,  
- dziurkowanie: 4, do wpinania w pionie oraz 
w poziomie, 
- mix kolorów 

24.  Taśma klejąca 
19 mm x 33 m, przezroczysta 

25.  Taśma klejąca szeroka 
50 mm x 66 m, przezroczysta 

26.  

Zszywacz biurowy na małe zszywki 
– metalowa konstrukcja 
– obudowa z trwałego tworzywa 
– wbudowany wyciągacz zszywek 
– wskaźnik ilości zszywek 
– zszywa do 8 kartek 
– na zszywki nr 10 
– głębokość zszywania min. 34 mm 
– zszywanie zamknięte 

27.  Zszywki 10 mini 
- rozmiar nr 10, 
- op. 1000 szt. 

28.  Spinacze biurowe 28 mm  
- kolorowe  
- 100 szt. w opakowaniu 

29.  Spinacze biurowe 50 mm  
- kolorowe  
- 100 szt. w opakowaniu 

30.  Klipsy biurowe 41 mm   
12 szt. w opakowaniu 

31.  Klipsy biurowe 32 mm   
12 szt. w opakowaniu 

32.  Klipsy biurowe 25 mm   
12 szt. w opakowaniu 

33.  Klipsy biurowe 19 mm 
12 szt. w opakowaniu 

34.  Koperta biała C4  
samoklejąca 

35.  Koperta rozszerzana C4  
brązowa, samoklejąca 

36.  Koperta biała C5       
samoklejąca 

37.  Koperta biała DL 
samoklejąca 

38.  Koperta biała C6 
samoklejąca 

39.  Grzbiety plastikowe do bindowania 
- rozmiar 10 mm 
 

40.  Grzbiety plastikowe do bindowania 
- rozmiar 20 mm 



 
 

 

Lp. Nazwa artykułu Uwagi 

1 2 3 

41.  Folia/okładka przednia do bindowania 
przezroczysta 

42.  Karton/okładka tylna do bindowania 
 

43.  Pocztowa książka nadawcza 
 

44.  

Płyn do czyszczenia ekranów/monitorów 
- w butelce z atomizerem, 
- pojemność 250 ml,  
- do czyszczenia ekranów, filtrów szklanych i 
szyb skanerów,  
- usuwa brud, kurz i tłuste plamy, 
- działanie antystatyczne,  
- bez alkoholu 

45.  

Kostka klejona 
- rozmiar min. 89 x 89 mm,  
- gramatura min. 70 g/m2 
- min. 700 kartek w bloczku,  
- mix kolorów pastelowych (3 szt.) oraz mix 
neonowych (3 szt.) 

46.  

Kostka nieklejona w pojemniku 
- rozmiar karteczki min. 89 x 89 mm 
- gramatura min. 70 g/m2 
- min. 700 kartek 
- pojemnik wykonany z przezroczystego 
tworzywa 
- mix kolorów pastelowych  

47.  
Kostka nieklejona (uzupełnienie do 
pojemnika) 

- rozmiar karteczki min. 89 x 89 mm 
- gramatura min. 70 g/m2 
- min. 700 kartek 
- mix kolorów neonowych  

48.  Kołozeszyt A4 
- 100 kartek, 
- kratka,  
- oprawa miękka 

49.  Brulion A4 
- 96 kartek,  
- twarda oprawa 
- kratka 

50.  
Zakładki indeksujące 

- min. 5 kolorów, 
- samoprzylepne, 
- w kształcie strzałek,  
- rozmiar min. 12 x 45 mm   

 

 

3. Oferty niespełniające ww. parametrów zostaną odrzucone. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.   

5. Dostawa artykułów biurowych będzie realizowana na koszt Wykonawcy, na adres: 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

ul. Kościuszki 58 



 
 

 

88 – 200 Radziejów 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie będzie realizowane do 28 grudnia 2018 r. (dostawa). 

2. Dostawa towaru realizowana będzie w godz. pracy Zamawiającego tj. 7:30 – 15:30.   

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Wykonawca składa ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Formularzem 

ofertowym. 

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście w Biurze LGD,  

ul. Kościuszki 58, Radziejów, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: radziejow@lgd.com.pl w tytule wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 

15/2018” (o terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura 

Stowarzyszenia). 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 12.30. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę.   

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik 

Stowarzyszenia Monika Maciołek pod nr telefonu 530 900 618.   

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 

Stowarzyszenia www.lgd.com.pl. 

mailto:radziejow@lgd.com.pl
http://www.lgd.com.pl/

