
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych 

 

 
Kierownik Projektu „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w 
Katowicach”  w związku z realizacją projektu  Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 
działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT zapytuje o cenę na dostarczenie 
materiałów biurowych 
 

Data publikacji: 22 grudnia 2016 roku 

Termin składania ofert:  27 grudnia 2016 roku 

Nr sprawy: ZSPM-7/ZP/ZO/EFS/2016 

 

  

I. Beneficjent (Zamawiający): Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach 

ul. Armii Krajowej 84 
40-671 Katowice 
NIP 954-10-02-191 
  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego 

traktowania Wykonawców.  

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zapytanie obejmuje następujące materiały 

 Papier do ksero 80g/m2 formatu A4 (ryza 500 kartek) 

 Papier do ksero 80g/m2 formatu A3 (ryza 500 kartek) 

 Papier kolorowy 80g/m2 format A4 (500 kartek różne kolory) 

 Segregator formatu A4 w oprawie kartonowej lakierowanej o pojemności minimum 350 kartek i 

grubości grzbietu minimum 5cm  z mechanizmem 180 stopni –kolor niebieski, czerwony, zielony 



 Segregator formatu A4 w oprawie kartonowej lakierowanej o pojemności minimum 150 kartek i 

grubości grzbietu minimum 2cm maksimum 3cm  z mechanizmem 180 stopni –kolor niebieski, 

czerwony, zielony 

 Koszulki  przeźroczyste (krystaliczne) do segregatorów pakowane po 100 szt  

 Tablica korkowa o wymiarach 100x80 cm w ramie drewnianej lub metalowej    

 Gablota ogłoszeniowa zamykana o wymiarach minimalnych 180 cm x 100 cm  

 Pineski typu beczułki  

 Spinacze pakowane po minimum 50 szt 

 Toner TN-311 do ksero Konica-Minolta bizhub 350  

 Toner Canon CEXV33 do iR-2520/2525/2530 

 Pojemniki z tuszami do drukarki HP OfficeJet K7100 (komplet tzn czarny i kolorowy)  

 Zegar ścienny z sekundnikiem o wielkości średnicy (najdłuższy wymiar w przypadku nie okrągłego 

kształtu) w zakresie 300 -500 mm zasilany baterią AA  

 Dziurkacz  

 Zszywacz  

 Zszywki do zszywacza wymienionego wyżej  

 Rozszywasz do zszywek  

 Nożyczki do papieru o długości minimum 10 cm  

 Karteczki samoprzylepne w zestawie różne kolory rozmiary  

 Taśma przeźroczysta klejąca  

 Klej biurowy w sztyfcie  

 Korektory w taśmie  

 Tablica typu flipchart  

 Zestaw flamastrów fluorescencyjnych minimum 3 kolory  

 Płyty DVD  w opakowaniach 10 sztuk  

 Płyn do czyszczenia ekranu monitora LCD w pojemniku mim 250ml  

  Szafa metalowa na dokumenty zamykana do ochrony danych osobowych  

 Kosz na śmieci  

 Organizer nabiurkowy  

 Koperty C6-114x162mm pakowane po 100 sztuk  

 Koperty DL-110x220mm pakowane po 100 sztuk  

 

  

IV. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującym kryterium: cena - waga 100% 

Oferta może obejmować część materiałów: 

  

V. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: 

- najpóźniej do dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek) 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

Złożenie  oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres dyrekcja@zspm.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2016 

r. (wtorek) do godz. 10.00. 



Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – materiały biurowe do projektu „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w 

Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”, 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ogłoszenie a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

Dodatkowych Informacji udziela Andrzej Szromek, tel 503 309 390, aszromek@zspm.pl 

Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej ZSPM Katowice oraz na tablicy ogłoszeń. 

  

VII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż do dnia 27 grudnia 2016 roku  do godz. 15.00. O 

wyborze oferty zostanie powiadomiony dostawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania poprzez złożenie 

zamówienia. 

  


