
 
 

 

     

Radziejów, 26.09.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 15 / 2019 

 

 

 

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   

stopień białości 161 CIE 

2.  Papier ksero A4 
mix kolorów pastelowych,  

gramatura – 80g 

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

żółty 

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

żółty 

5.  
Wąsy do skoroszytu 

- wykonane z polipropylenu 

- z metalową blaszką 

- wymiary min.: 150 x 34 mm 

- różne kolory (min. 5) 

6.  

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) 



 
 

 

Lp. Nazwa artykułu Uwagi 

1 2 3 

7.  
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 

8.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 

Dong-a: czarny 

9.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 

Dong-a: czerwony 

10.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 

Dong-a: zielony 

11.  
Wkład do długopisu żelowego Jell Zone 

Dong-a: fioletowy 

12.  

Cienkopis Pentel Energel (pióro kulkowe) 
- automatyczne 

- gumowy uchwyt 

- metalowy klip 

- płynny tusz żelowy 

- końcówka 0,5 mm 

- wymienny wkład  

- kolor niebieski 

13.  
Wkład do cienkopisu Pentel Energel (pióro 

kulkowe) 

- końcówka 0,5 mm 

- kolor niebieski 

14.  
Przekładki 1/3 A4 

- wykonane z kartonu o gramaturze 190g/m2,  

- dziurkowanie: 4, do wpinania w pionie oraz w 

poziomie, 

- mix kolorów 

15.  Klipsy biurowe 32 mm   
- 12 szt. w opakowaniu 

- różne kolory i wzory (min. 3 rodzaje), np. 

kwiaty, kropki, paski, krata 

16.  Klipsy biurowe 25 mm   
- 12 szt. w opakowaniu 

- różne kolory i wzory (min. 3 rodzaje), np. 

kwiaty, kropki, paski, krata 

17.  Klipsy biurowe 10 mm 
- 12 szt. w opakowaniu 

- różne kolory i wzory (min. 3 rodzaje), np. 

kwiaty, kropki, paski, krata 

18.  Koperta biała C5       
samoklejąca 

19.  Koperta biała DL 
samoklejąca 

20.  Koperta biała C6 
samoklejąca 

21.  Kołozeszyt A4 
- 100 kartek, 

- kratka,  

- oprawa miękka 

 



 
 

 

 

1. 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 na adres: Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów lub pocztą elektroniczną na adres e-

mail radziejow@lgd.com.pl w tytule wiadomości wpisując tytuł: Zapytanie ofertowe nr 15 / 

2019. 

3. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Stowarzyszenia.  

4. Termin składania ofert: od 27.09.2019 r. do 08.10.2019 r. do godz. 12.00.  

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

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

ofertę.  

 

2. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

- z oferty wynika, że przedmiot zamówienia nie spełnia wynikających  

z zamówienia parametrów, 

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert, 

- oferta nie zawiera czytelnego podpisu osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź 

firmowej, 

- oferta została złożona po terminie. 

2. Za ofertę najkorzystniejsza będzie uznana oferta z najniższą ceną.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

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

 

3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 

www.lgd.com.pl 

 

mailto:radziejow@lgd.com.pl


 
 

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania i dostarczenia zamówienia do Zamawiającego: do 16.10.2019 r. 

2. Dostawa towaru realizowana będzie w czasie. pracy Zamawiającego tj. od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.   

 

5. FORMA PŁATNOŚCI:  

Zamawiający dokona płatności przelewem bankowym, po realizacji i dostawie 

zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin zapłaty będzie 

nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.  

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik LGD 

Monika Maciołek pod nr telefonu 530 900 618.  


