
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
c? 41 Wojewodzki tnspektorat Ochrony Srodowiska

£ w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz, ul. ks Piotra Skargi 2. tel. 52376 1700. fax 52 376 17 34
e-mail wios@wios bydgoszcz.pl. www.wios bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 24.10.2019 r.

WIOS-WP.272.15.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz zaprasza do sktadania ofert na Dostawe
materiatow biurowych do Delegatury WIOS we Wtoctawku.

Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa materiatow biurowych, ktorych szczegotowy wykaz
zawiera zatqcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Dostawa przedmiotu zamowienia nasta.pi do budynku Zamawiajqcego zlokalizowanego we
Wtoctawku przy Placu Kopernika 1.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: maksymalnie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaptaty: faktura VAT.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do

kontaktu.
2. W ofercie nalezy podac cen$ calkowitq brutto (z VAT) za realizacje zamowienia.
3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w

tym: transport, wniesienie.
Ewentualne udzielone przez Wykonawc? rabaty, bonifikaty, promocje, opusty musz^ bye
uwzglednione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cenq ryczattowq - jest ostateczna i nie
podlega zmianie w okresie obowia,zywania umowy.

V. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
> dysponowanie niezbedn^ wiedzq, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym i

technicznym gwarantujqcym nalezyte wykonanie zamowienia.



VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
Matgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26; e-mail: malgorzata.nowicka@wios.bvdgoszcz.pl
Marek Krygier-tel. 52 376-17-25, e-mail: marek.krygierf5iwios.bvdgoszcz.pl

VII. SKtADANIE OFERT
1. Ofert? nalezy ztozyc w terminie do dnia 29 pazdziernika 2019 r. w nast$puja_cy sposob:

• pisemnte na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokqj nr 22);
lub
•faxem nanr52 3761734;
lub
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdgoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie beda, rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja. oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnieh

dotyczqcych tresci z*ozonych ofert.

Zostanie wybrana oferta z najnizsza, cen^. Z wybranym wykonawcq zostanie zawarta umowa.
Ogolne warunki umowy stanowi^ zata.cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

w z. KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWfiDZKIEGO
INSPEKTOM OCHRONY SRODOW1JKA

mgrini, fyarbardfiurzymfka



VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale]
,,RODO", informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios. bydgoszcz.pi, tel. 52 376-17-37;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi^zanym z postepowaniem o udzielenie zamowienta, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Dostawe materialow biurowych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda. osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o dost^pie do informacji
publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe bed^ przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowiqcym zat^cznik nr 5 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed$ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza,cych
narusza przepisy RODO;

8. nie przystuguje Pani/Panu:
a. w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych

osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa, prawna, przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



ZaJqcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wykaz materialow biurowych

Lp-

1

1.

2

3.

4.

5.

6

7.

8.

9

10.

Nazwa przedmiotu
zam6wienia

2

papier A4 do drukarek
i kserokopiarek

papier A3 do drukarek
i kserokopiarek

klej do pa pi ecu w
sztyfcie

dlugopis

wktad do dlugopisu

cienkopis niebieski

cienkopis czarny

cienkopis czerwony

cienkopis zielony

oJowek drewniany z
gumka.

Wymagania materiatowe

3

biaty papier, gramatury 80g/m2, biafosc ICE 169,
wielofunkcyjny - 100 % satysfakcji z wydruku we
wszystkich urza.dzeniach biurowych, papier do druku
biafoczarnego i w koiorze, perfekcyjna jakosc wydruku w
drukarkach laserowych, ochrona urz^dzeh biurowych -
zmniejszenie stopnia zuzycia dzieki udoskonalonej,
gladkiej powierzchni

bialy papier, gramatury 80g/m2, biatosC ICE 169,
wielofunkcyjny - 100 % satysfakcji z wydruku we
wszystkich urzqdzeniach biurowych, papier do druku
bialoczarnego i w koiorze, perfekcyjna jakosc wydruku w
drukarkach laserowych, ochrona urz^dzefi biurowych -
zmniejszenie stopnia zuzycia dzieki udoskonalonej,
gladkiej powierzchni

20g, do klejenia papieru, kartonu i fotografii,
nietoksyczny, nie brudza^cy, zmywalny

z wWadem olejowym nowej generacji, z mechanizmem
chowania wWadu, gumowa, ergonomiczna obudowa,
dlugosc linii pisania: 1100m, grubosc linii pisania:
0,21mm

niebieski, olejowy z dtugoscia. linii pisania: 1100m,
grubosc linii pisania: 0,21m

idealny do pisania i pracy z linijka., tusz na bazie wody,
odporny na wysychanie, fibrowa konc6wka oprawiona w
metal, wentylowana skuwka, szerokosc linii: 0,4mm,
nasadka z wygodnym klipem, opakowanie min. 10 szt

idealny do pisania i pracy z linijka., tusz na bazie wody,
odporny na wysychanie, fibrowa koric6wka oprawiona w
metal, wentylowana skuwka, szerokosc linii: 0,4mm,
nasadka z wygodnym klipem, opakowanie min. 10 szt.

idealny do pisania i pracy z linijka,, tusz na bazie wody,
odporny na wysychanie, fibrowa kohcdwka oprawiona w
metal, wentylowana skuwka, szerokosc linii: 0,4mm,
nasadka z wygodnym klipem, opakowanie min 10 szt

idealny do pisania i pracy z linijka^ tusz na bazie wody,
odporny na wysychanie, fibrowa kohcbwka oprawiona w
metal, wentylowana skuwka, szerokosc linii: 0,4mm,
nasadka z wygodnym klipem, opakowanie min. 1 0 szt

najwy±szej jakosci otowek grafitowy, gwarancja Jatwego
ostrzenia, twardosc H8, srednica grafitu 2mm

jm.
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11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23

24

25.

26.

27.

28

gumka

zakreslacz
fluoroscencyjny ±6tty

zakreslacz
fluoroscencyjny
zielony

pisaki 6 kolorbw

nozyczki biurowe

korektor w dlugopisie

korektor w tasmie

tasma pakowa
przezroczysta
tasma pakowa szara

tasma biurowa

tasma biurowa

temperowka

kostka kolor

karteczki
samoprzylepne

karteczki
samoprzylepne

karteczki
samoprzylepne

zaktadki indeksujace

linijka biurowa

rozmiar: 35x1 6x11, 5mm, ze specjalnego, miekkiego
tworzywa, idealna do otowka, dlugopisu i pisma
maszynowego z pozostawianiem mate] ilosci
zanieczyszczeh
zakreslacz z tuszem na bazie wody, nietoksyczny, duza
odpornosd na wysychanie, kohc6wka scie^a, szerokosC
linii od 2 do 5mm

zakreslacz z tuszem na bazie wody, nietoksyczny, du±a
odpornosc na wysychanie, koricdwka sci§ta, szerokosd
linii od 2 do 5mm

szybkoschnace, nieblaknqce, nietoksyczne, atrament na
bazie wody, obudowa z PP, dlugi okres trwatosci,
szerokosC linii: 0,9-1 mm, dlugosc linii pisania: powyzej
900m
wielkosc: 21cm, do ogolnego zastosowania, ostre
krawedzie, ostrze ze stali nierdzewnej, wysoka trwalosc,
ergonomiczny i miekki uchwyt, odporny na pekniecia

pteska obudowa, cienkopisz^ca konc6wka o dl. 4mm do
drobnych szczegotow, mo±e bye stosowany jako bia^y
marker, ptyn koryguj^y na bazie alkoholu, powierzchnia
korygowania 1700cm2

korektor tasmowy, poliestrowa tasma odporna na
rozerwania, wymiary tasmy: 5mm x 14m

48mmx50m, uniwersalna, wytrzymala

48mmx50m, uniwersalna, wytrzymala

24mmx30m, idealnie przezroczysta, bezwonna,
wykonana z polipropylenu, stabilna substancja klejaca
odporna na dziatame Swiatta, pakowana po 12 sztuk

18mmx20m, idealnie przezroczysta, bezwonna,
wykonana z polipropylenu, stabilna substancja klejaca
odporna na dziaJanie swiatla, pakowana po 12 sztuk

zamykana, z tworzywa sztucznego

klejona, wymiar. 75mm x 75mm, pastelowe kolory

format: 40 mm x 75 mm, z6tte, z mozliwoscia.
wielokrotnego przyklejania, nie pozostawiaja^ slad6w
klejenia
format: 125 mm x 75 mm, zotte, z mozliwoscia^
wielokrotnego przyklejania, nie pozostawiaja. sladbw
klejenia

75 mm x 75 mm, zotte, 100-kartkowe, z mozliwoscia.
wielokrotnego przyklejania, nie pozostawiajq slad6w
klejenia,

12mm x 45mm, zaktadki foliowe samoprzylepne,
neonowe, mo±na na nich pisac, 8 kol x 25 szt

30cm z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej
jakosci o optymalnej gietkosci, gwarantowana
doktednosc wykonania skali, trwate, niescieralne
podziatki
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szt
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op.
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29.

30.

31.

32

33.

36.

37

38.

39.

40.

41.

42

43.

44

45.

klip biurowy

klip biurowy

klip biurowy

klip biurowy

spinacz biurowy

spinacz biurowy

zszywki24/6, op. 1000
szt.

zszywki 23/10, op.
1000 szt.

zszywacz biurowy

zszywacz biurowy

rozszywacz biurowy

dziurkacz

dziurkacz

tuszdostempli
czerwony

tusz do stempli czarny

wysoka trwafosc, 19 mm, {op. 20 szt.), czarny

wysoka trwalosc, 25 mm, (op. 20 szt.), czarny

wysoka trwatosc, 32 mm, (op. 20 szt.), czarny

wysoka trwatosc, 51 mm, (op. 20 szt.), czarny

28 mm (maty tr6jk$tny), ze stali nierdzewnej, op. 1000
szt.
duzy 50mm, ze stali nierdzewnej, op 1000 szt.

mocne, mosie±ne zszywki o najwyzszej jakosci,
mo±liwosc stosowania we wszystkich markach
zszywaczy
mocne, mosiezne zszywki o najwyzszej jakosci,
mo±liwosc stosowania we wszystkich markach
zszywaczy
zszywanie do 30 kartek (papier 80 g/m2),wygodny
mechanizm iadowania i uzupetniania zszywek od gory,
dwa rodzaje zszywania otwarte i zamkniete, redukcja
wysokosci zszywanych dokumentdw, uzywany z
zszywkami 24.6 i 26/6, 5 lat gwarancji

zszywanie do 60 kartek, (papier 80 g/m2), na zszywki
23/10, glebokosc zszywania 61 mm, zszywanie
zamkniete, pteski: wysokosc tylko 92mm, pojemnik na
zapasowe zszywki, 3 lata gwarancji

trwaly, estetyczny rozszywacz, wygodny w uzyciu, do
wszystkich typow zszywek

dziurkuje do 30 kartek (papier 80g), precyzyjny
ogranicznik z podgla.dem wyraznie oznaczonego
formatu, stalowe ostrze, wytrzymala metalowa
konstrukcja, tatwy do otwierania pojemnik na scinki,
gwaranqa 5 lat

dziurkuje do 65 kartek (papier 80g), dziurkowanie na
dwa otwory, srednica dziurki 5,5mm, odstep pomiedzy
dziurkami: 80mm, precyzyjny ogranicznik z podgla.dem
wyraznie oznaczonego formatu, stalowe ostrze,
wytrzymala metalowa konstrukcja, latwy do otwierania
pojemnik na scinki, gwaranqa 5 lat

do nasaczania poduszek, forma opakowania skutecznie
zabezpiecza przed zabrudzeniem, kortcdwka w postaci
aplikatora do wygodnego nasa.czania i petnego
wykorzystania ilosci tuszu, pojemnik z tworzywa o
pojemnosci 28 ml

do nasaczania poduszek, forma opakowania skutecznie
zabezpiecza przed zabrudzeniem, koncbwka w postaci
aplikatora do wygodnego nasqczania i peJnego
wykorzystania ilosci tuszu, pojemnik z tworzywa o
pojemnosci 28 ml

op.

op,

op.

op

op.

op.

op

op.
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46.

47

48

49.

50

51

52.

53

54.

55.

56.

57.

58.

59

60.

koperta biata

koperta biaia

koperta biala

koperta biala

skoroszyt zawieszany
tekturowy

skoroszyt oczkowy

skoroszyt plastikowy z
zawieszka.

teczka wia.zana

teczka na gumke

teczka skrzydlowa z
rzepem

segregator kolor

segregatory kolor

koszulki A4

sznurek do
archfwizaqi
pudta do archiwizacji

format: C6 HK, rozmiar 114x162 mm, z samoprzylepnym
paskiem, pakowane po 1000 szt. w przypadku kopert
pakowanych po 500 sztuk, pomnozyc ilosC kartonow
razy dwa

format: C5 HK, rozmiar 162x229 mm, z samoprzylepnym
paskiem, pakowane po 1000 szt. w przypadku kopert
pakowanych po 500 sztuk, pomnozyC ilosc kartonow
razy dwa

format: C4 HK, rozmiar 229x324 mm, z samoprzylepnym
paskiem, pakowane po 250 szt

format: B4, rozmiar 250x353 mm, z samoprzylepnym
paskiem, pakowane po 250 szt.

format: A4, zawieszany 1/1 hakowy, z biatego kartonu
250 g/m2

format: A4, pelny, z bialego kartonu 250 g/m2

format A4 ze sztywnego PCV, wysokiej jakosci, z
przezroczystym przodem, wpinany do segregatora, tyt
kolorowy, pakowany po 20 szt , je±eli pakowany po 10
pomnozyc ilosc razy dwa

format: A4, biala, tekturowa, bezkwasowa

format: A4, zamykana na gumke, lakierowana, z trzema
zaWadkami chroni^cymi dokumenty przed wypadaniem

format: A4, z twardej i sztywnej tektury (2mm)
powlekanej folia, polipropylenowa., szerokosC grzbietu do
40mm, z zamknieciem na dwa rzepy

format: A4, pojemny, szer. grzbietu 50mm, posiada
certyfikat FSC, dzwignia mechanizmu z ergonomicznym
dociskiem, na dolnych krawedziach metalowe okucia,
okres gwarancji na mechanizm: 3 lata

format: okJadki maxi, szersze o 1,5cm niz A4, pojemny,
szer. grzbietu 80mm, posiada certyfikat FSC, dzwignia
mechanizmu z ergonomicznym dociskiem, na dolnych
krawedziach metalowe okucia, okres gwarancji na
mechanizm: 3 lata

krystaliczne PP, grubosc folii: 90 mic , wymiar koszulki:
220x300mm, pakowane po 50 szt.

sznurek mocny 30g, na szpuli 15m

do przechowywania dokument6w A4, bed^cych w
koszulkach lub folderach, grzbiet 150 mm,
automatycznie sWadane dno, podwbjne wieko
zabezpieczaja^ce, wykonane z kartonu, posiadaja^ce
certyfikat FSC

karton

karton

karton

karton

szt.

szt.

op.

szt

szt

szt.

szt

szt

op.

szt

szt
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3

3
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150
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25
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61 klipsy archiwizacyjne dJugosc wa.s6w 85mm, dwuczesciowy, plastikowy
archiwizacyjny klips umozliwiajqcy bezposrednie
przeniesienie dokumentiw z segregatora, pakowany po
100szt.

op

62. kalkulator wymiar: 199x153x30mm (dt. x szer. xgr), du±a, czytelna
klawiatura, podwojna pamiec, liczba cyfr na
wyswietlaczu 12, zaokra.glanie wynikbw, korekta
ostatniej cyfry, przyciski plastikowe, gwarancja 2 lata

szt.

63. notatnik z perforacja. format: A5, kratka, 80 kartek, grzbietszyty i klejony,
mikroperforacja utatwiaja^ca wyrywanie kartek

szt

notatnik z perforacjq format: A4, kratka, 80 kartek, grzbietszyty i klejony,
mikroperforacja utatwiaja,ca wyrywanie kartek

szt. 25

65. zeszyt format: A4, w kratke, 96 kartek, oktadka laminowana,
utwardzona, bogata kolorystyka 96 kartek

szt.

66. zeszyt format: A5, w kratke, 80 kartek, oktadka pokryta lakierem
UV, zaokrqglone rogi, bogata kolorystyka

szt

67. zeszyt format: A5, w kratke, 60 kartek, oktadka pokryta lakierem
UV, zaokra.glone rogi, bogata kolorystyka

szt.

68. zeszyt format: A5, w kratke, 32 kartkowy, oktadka pokryta
lakierem UV, zaokra,glone rogi, bogata kolorystyka

szt 26

69. teczka do podpisu 8-czesciowa, teczka wykonana z tektury litej, pokrytej
skoropodobnym tworzywem, wewnetrzne przektadki z
otworami utatwiajqcymi kontrol^ dokumentow, grzbiet
wykonany harmonijkowo

szt.

70. teczka do podpisu 10-czesciowa, teczka wykonana z tektury litej, pokrytej
skoropodobnym tworzywem, wewnetrzne przektadki z
otworami utetwiajqcymi kontrole dokumentow, grzbiet
wykonany harmonijkowo

szt.

71. teczka do podpisu 16-czesciowa, teczka wykonana z tektury litej, pokrytej
skoropodobnym tworzywem, wewnetrzne przektadki z
otworami utatwiaja.cymi kontrole dokument6w, grzbiet
wykonany harmonijkowo

szt

72. deskaz klipem format A4, zamykana, obie oktadki sztywne, wykonane z
wysokiej jakosci folii PVC, usztywnione twardym
wktadem kartonowym, mocny mechanizm zapobiegajqcy
wysuwaniu sie kartek, wewnetrzna kieszeh na luzne
dokumenty, z zaczepem do powieszenia, z uchwytem na
dtugopis

szt. 26

73 pojemnik na
dokumenty, katalogi

wymiary: 78 x 300 x 278mm (SxWxG), stabilny mozna
go ustawiac w pozycji stojqcej, du±a pojemnosc
wewnetrzna 70mm, na grzbiecie etykieta do opisu

szt 30

74 grzbiet wsuwany gr. 6mm, nie rysuja, oktadek chronia,cych dokument, w
opakowaniu 50 sztuk, kolor niebieski lub czarny

op



75

76.

77.

78.

79.

80.

81

82.

83.

84

85.

86.

87.

88.

89

90.

91.

92.

93.

grzbiet wsuwany

grzbiet wsuwany

grzbiet wsuwany

grzbiet do bindownicy

grzbiet do bindownicy

grzbiet do bindownicy

grzbiet do bindownicy

oktadka prz6d do
bindownicy
oktadka tyldo
bindownicy

pod k tad na biurko

przybornik na biurko

pinezki

ofertbwki

koperty b^belkowe

tacka biurowa na
dokumenty

wktad do piora
PARKER
przektadki kartonowe

papier ksero kolor

tablica korkowa

gr. 10mm, nie rysuj^ oktadek chroni^cych dokument, w
opakowaniu 50 sztuk, kolor niebieski tub czarny

gr. 12mm, nie rysuja^ oktadek chroniqcych dokument, w
opakowaniu 50 sztuk, kolor niebieski lub czarny

gr. 15mm, nie rysuj^ oktadek chroni^cych dokument, w
opakowaniu 50 sztuk, kolor niebieski lub czarny

srednica grzbietu 12mm, zroznicowane srednice
grzbiet6w pozwalaj^ na wtasciwe ich dobranie do ilosci
kartek, w opakowaniu 25 sztuk

srednica grzbietu 14mm, zrdznicowane srednice
grzbietow pozwalaja, na wtasciwe ich dobranie do ilosci
kartek, w opakowaniu 50 sztuk

srednica grzbietu 16mm, zroznicowane srednice
grzbietow pozwalaj^ na wtasciwe ich dobranie do ilosci
kartek, w opakowaniu 50 sztuk

srednica grzbietu 19mm, zrfiznicowane srednice
grzbiet6w pozwalaj^ na wtasciwe ich dobranie do ilosci
kartek, w opakowaniu 50 sztuk

format: A4, przezroczysty, opakowanie 100 sztuk

format: A4, karton sk6ropodobny, dwustronnie kolorowy
{zielony lub niebieski), opakowanie 100 sztuk

podktad na biurko kalendarzowy, dwuletni, miesieczny,
ilosc kartek 30, z listwa. ochronnq

metalowy przybornik siatkowy, wielofunkcyjny, w kolorze
czarnym lub srebrnym

tablicowe: gtowka wykonana z plastiku, wymiar: gtewka
12x8mm, n6zka 10mm (200 sztuk)

format: A4, wykonana z twardej folii PCV o wysokiej
przezroczystosci, zgrzana w litere "L", pakowana po 25
sztuk

wymiar:12 x 17,5 cm, biata, pakowana po 10 sztuk

format A4, wykonana z przezroczystego polistyrenu o
wysokiej wytrzymatosci, bardzo grube scianki nadajq
odpornosd na uderzenia, mo±na ustawiaC w stosy

wWad dtugi, niebieski, pakowany po 5 w opakowaniu

format: A4, pakowane po 1 0 kolor6w

format: A4, pastelowe kolory, gramatury 80 g/m2

tablica informacyjna, kt6rej powierzchnia wykonana jest
z najwyiszej jakosci korka, w ramie drewnianej o
wymiarach: 90 x 60cm

op.

op

op

op

op

op

op

op.

op.

szt

szt.

op

op.

op

szt

op

op.

(500
kartek)

ryza
szt

1

1

1

0

1

1

1

4

4

26

20

2

5

2

26

0

0

2

4



94

95.

96.

97.

98

99.

100.

101.

102.

103

104.

105.

106

papier A4 kolor

teczka biata, wiqzana

teczka A4 do akt
osobowych

teczka A4 do akt
osobowych

teczka A4 do akt
osobowych

kalendarz ksiaZkowy
2020

kalendarz ksia±kowy
2020

kalendarz stojacy na
biurko 2020

marker do plyt

pojemnik magnetyczny
na spinacze

notatnik wsztywnej
okladce A3

kotonotatnik B5

teczka harmonijkowa
na dokumenty

papier A4, samoprzylepny w r6znych kolorach, 100
arkuszy w opakowaniu, mo±liwosc nadruku na papierze,
gramatura 80g/m2, 2 x kolor niebieski, 1 x kolor zotty

wymiar: 320x250x50mm, bezkwasowa, neutralna pH
6.8-8.0, gramatura: 350g/m2, pakowana po 50 szt.

kolor niebieski, teczka z wysokiej jakosci folii PCV,
usztywniona kartonem o szerokosci grzbietu 3cm,
mechanizm 2 ringowy z wpietym wMadem A, B, C, na
grzbiecie kieszeh i kartonik na dane personalne

kolor czerwony, teczka z wysokiej jakosci folii PCV,
usztywniona kartonem o szerokosci grzbietu 3cm,
mechanizm 2 ringowy z wpietym wktedem A, B, C, na
grzbiecie kieszen i kartonik na dane personalne

kolor zielony, teczka z wysokiej jakosci folii PCV,
usztywniona kartonem o szerokosci grzbietu 3cm,
mechanizm 2 ringowy z wpietym wMadem A, B, C, na
grzbiecie kieszen i kartonik na dane personalne

format: A5, jeden dzieh na strone, wysciefana, sk6rzana
oprawa, zakladka umozliwiaja.ca znalezienie danych,
kolor ciemny, np. granatowy, bra.zowy, zielony

format: A4, jeden dzieh na strone, wyscietena, skdrzana
oprawa, zaWadka umozliwiaja,ca znalezienie danych,
kolor ciemny, np. granatowy, brazowy, zielony

kalendarz trojka.tny, stawiany w pionie z mozhwo6cia
przeWadania kartek na poszczegdlny tydzieh roku,
mo±liwos6 robienia notatek

marker czarny do pisania po folii i ptytach CD/DVD,
grubosc linii S-0,4 mm, niezmywalny tusz

pojemnik z tworzywa, w ksztateie walca, otwierany z g6ry
z magnetycznym otworem na spinacze 28mm

format A3, w twardej lakierowanej okladce z PCV,
zamykany na gumke, gtadki

kotonotatnik B5, kratka, 96 kartkowy z indeksami, w
twardej lakierowanej oprawie

teczka harmonijkowa na dokumenty A4, 26 przegr6dek
(kieszeni), wykonana z elastycznego, odpornego na
pekniecia PP, wyposazona w ra.czke oraz zamek, kt6ry
zabezpiecza zawartost przed wysypaniem, 26 fiszek
indeksuj^cych w zestawie (kartoniki opisowe) w zestawie
dla kieszeni

op-

op

szt

szt

szt.

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt.

szt

1

1

0

0

0

2

0

24

3

15

0

0

22

10



WIOS-WP.272. 15.201 9 Zata_cznik nr 2
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa materiaty biurowe, wymienione w za^czniku do
niniejszej umowy.

§2
1. Sprzedawca zobowiqzuje sie dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do budynku

Kupuj^cego zlokalizowanego we Wtodawku przy Placu Kopernika 1, w terminie 21 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zostanie potwierdzone protokotem
odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w dniu jego dostarczenia.

§3
1 . Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi .................. zt (stownie:

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowi^zah, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowia_zuJ3cy podatek VAT.

3. Kupujqcy zobowi^zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa
w ust. 1, na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokokj odbioru,
o ktorym mowa w §2 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Kupuja_cego, przelewem na rachunek bankowy podany
na tej fakturze.

4. Dniem zaptaty bedzie dzieh obcia_zenia rachunku Kupuja,cego.
5. Sprzedawca zobowia_zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia_zanych z wystawiona_ dla Kupuj^cego faktury VAT oraz do zaptety
Kupujacemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* piatnikiem podatku VAT, NIP

§4
Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i wolny od
wad.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,

Sprzedawca zobowi^zuje sie do zaptaty na rzecz Kupujqcego kary umownej w
wysokosci 1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia.

2. Kupuja,cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj^ca, wysokosc kary
umownej, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Sprzedawca wyraza zgod? na potr^cenie kary umownej z naleznej mu ceny.

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja_cej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczehstwa pahstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Kupujqcy moze odst^pic od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za_dac wyla_cznie zaptaty
naleznej mu z tytutu wykonania czesci umowy.



§7
Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umow^ maja. odpowiednie zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja. pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa.du

w Bydgoszczy.

§9
Umowe sporza,dzono w trzech jednobrzmia,cych egzemplarzach, dwa dla Kupuja.cego i jeden
dla Sprzedawcy.


