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Zamawiający: 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

faks 12-422-06-36 wew. 44 

NIP: 676-210-18-14 

e-mail: zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl 

www.rops.krakow.pl 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) 

 

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 € 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

 

„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby  

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie” 

 

 

 

 

 

 

 
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2010 R., NR 113, POZ. 759 ZE ZM.), 

 

_________________________ 
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CZĘŚĆ I SIWZ 

 

1. Informacje o Zamawiającym. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, zwany dalej Zamawiającym, ul. Piastowska 

32, 30-070 Kraków; faks 12-422-06-36 wew. 44 

e-mail: zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl; www.rops.krakow.pl; NIP: 676-210-18-14 

Zamawiający jest jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego. 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości 

zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w oparciu o art. 39 i n.  

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

30190000-7  Różny sprzęt i artykuły biurowe 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, których wykaz zawierający 

rodzaj i ilość stanowi załącznik nr 4 do Części I SIWZ („Formularz cenowy 

zamówienia”). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy 

w każdej pozycji asortymentowej, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ.  

3.2. Nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych zamówienia  

lub zaoferowanie asortymentu sprzecznego z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 do Części I 

SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż 

podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem,  

iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 

UWAGA: Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa  

o materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia,  

to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” 

3.5. Wymagania w zakresie sukcesywnej dostawy artykułów biurowych. Zamawiający 

wymaga, aby: 

 dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia 

(zgodnie z załącznikiem nr 4 do Części I SIWZ); 

 wszystkie oferowane artykuły były nowe, pakowane w opakowania jednostkowe lub zbiorcze; 

 Wykonawca zapewnił wymianę wadliwego towaru na towar nowy, wolny od wad, bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów, w terminie dwóch dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia 

takiej konieczności przez Zamawiającego; 



 
znak sprawy: KZP-271-1-16/13 

 

                                                   

                                       

 
                                                               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 3 

 termin każdorazowej dostawy nie był dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia złożenia zamówienia 

częściowego, sporządzonego przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy faksem lub 

mailowo (w razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zamówienia 

częściowego telefonicznie w terminie krótszym niż wskazany powyżej); 

 Wykonawca zapewnił na własny koszt transport każdorazowej dostawy wraz z wniesieniem  

do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynkach Zamawiającego 

(zlokalizowanych pod adresami: Kraków - ul. Piastowska 32, ul. Lea 112, ul. Kunickiego 5; 

Oświęcim - ul. Śniadeckiego 21/28; Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 52, ul. Podhalańska 18; Tarnów - 

al. Solidarności 5-9); 

 Wykonawca dostarczał towar partiami; Dostawy będą nieregularne i bez wcześniej ustalonego 

harmonogramu dostaw, w ilościach nierównomiernych dla poszczególnych okresów,  

z zastrzeżeniem iż do placówek w Oświęcimiu, Nowym Sączu i Tarnowie nie częściej niż raz na 

dwa miesiące; 

 dostawy i zamówienia odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku  

do piątku od godz. 08:00 do16:00; 

 Wykonawca udzielił 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone przez siebie materiały, w tym 

również obejmującej wady fizyczne ujawnione w trakcie eksploatacji. Wykonawca przejmuje na 

siebie pełną odpowiedzialność za niewłaściwą jakość artykułów wynikającą z winy producenta. 

 

3.6. Informacje o finansowaniu zamówienia: 

Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektów:  

 „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. – 

Wsparcie ekonomii społecznej.  

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia przez ten projekt. 

 „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój 

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy 

i integracji społecznej.  

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia przez ten projekt. 

 „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia przez ten projekt. 

 „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy (obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki 

zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów 

objętych koncentracją geograficzną (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, 

małopolskie), z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego).  

Zamówienie w powyższym zakresie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
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4. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

 

4.1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 6 grudnia 2013 roku lub do czasu wyczerpania ilości 

towaru określonego w załączniku nr 4 do Części I SIWZ. 

4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Kraków, Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz. 

 

 

5. Oferty częściowe, oferty wariantowe, zamówienia uzupełniające, umowa 

ramowa, aukcja elektroniczna, podwykonawcy. 

 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

5.4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

5.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. 

 

 

6. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia. 

 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 

 

8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

8.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 8.1. 

Części I SIWZ, jeżeli:  

8.2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4. Części I SIWZ, 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku, 
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8.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 

8.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu 

o oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.1.1. Części I SIWZ oraz dokumenty, o których mowa 

w pkt. 9.1.2. Części I SIWZ, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.  

8.5. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy, jest także zobowiązany wykazać brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy. 

 

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia. 

 

9.1. W celu oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy zobowiązani  

są przedłożyć następujące dokumenty: 

9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Części I SIWZ; 

9.1.2. o ile dotyczy, pisemne zobowiązanie innego podmiotu/podmiotów do udostępnienia 

osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów niezbędnych do wykonania 

zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował, lub inny dowód potwierdzający 

dysponowanie w/w osobami/zasobami. 

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące dokumenty lub oświadczenia: 

9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik  

nr 3 do Części I SIWZ; 

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 

poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iż należy do grupy kapitałowej wraz z podaniem listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Części I SIWZ; 

9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2. Części I SIWZ - składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4., zastępuje się  

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa 

powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 9.2. Części I SIWZ, składa odrębnie każdy  

z Wykonawców. 

9.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę  

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się  

do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

 

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 Części I SIWZ.  

10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie 

pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać 

powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

11.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

11.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

11.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do oferty 

dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

11.4. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści SIWZ. 

11.5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

11.6. Oferta musi zawierać: 

11.6.1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Części I SIWZ, 

11.6.2. „Formularz cenowy”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Części I SIWZ, 

11.6.3. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 Części I SIWZ, 
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11.6.4. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w Części I SIWZ. 

11.7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu/-ów określającego/-

ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

11.8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno 

być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

11.9. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do Części I SIWZ. Dopuszcza 

się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść 

będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży 

w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do Części I SIWZ, zostanie 

odrzucona. 

11.10. Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie, oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. 

11.11. Zamawiający zaleca przygotowanie spisu zawierającego wykaz wszystkich przedkładanych 

dokumentów i oświadczeń z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie się 

znajduje. 

11.12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) Wykonawcy i jego siedzibę. 

11.13. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu naniesienia 

tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej podpisania. 

11.14. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym 

opakowaniu spełniającym powyższe cechy. 

11.15. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

 

Oferta w postępowaniu na: 

„Sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby  

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie” 

 

Nie otwierać przed dniem: 10 maja 2013 r., godzina 10:30 

11.16. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do której Wykonawca zastrzega ich poufność, 

należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za 

ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew 

postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
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wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności.  

11.17. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

11.18. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 

musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę (lub osoby podpisujące ofertę, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób), zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku 

podmiotów, o których mowa w pkt 8.3. Części I SIWZ, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów 

powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

11.19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

11.20. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać przy realizacji zamówienia z podwykonawcy(-ów), 

Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu oferty wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć 

podwykonawcy(-om). 

11.21. Wykonawca jest świadomy, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) ten „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego […] zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument 

albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 

wymienionego […] zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

 

 

12. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

12.2. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie 

art. 38 ustawy. 

12.3. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, 

nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na 

pytania zadane w tej formie. 

 

 

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z Wykonawcami. 

 

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku 
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przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub pocztą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. 

13.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na nr faksu: 12 422 06 36, wew. 44. 

13.4. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: 

zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl 

13.5. Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej, na której 

udostępniania jest SIWZ (www.rops.krakow.pl), w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie oraz 

przekazywane będą Wykonawcom w formie pisemnej w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 

13.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 - w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

 Piotr Ropka, faks 12 422 06 36 wew. 44, e-mail: propka@rops.krakow.pl,  

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00 

Tatiana Wieczorek-Iwanicka, faks 12 422 06 36, wew. 44,  

e-mail: zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl,  

pn.-pt. w godz. 8.00-16.00 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Maria Turcza, faks 12 422 06 36 wew. 44, e-mail: mturcza@rops.krakow.pl,  

pn.-pt. w godz. 8.00-16.00 

 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7,  

I piętro) w terminie do dnia 10 maja 2013 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z upływem 

powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona 

składającemu ją Wykonawcy. 

14.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK 

POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w dniu 10 

maja  2013 r., o godz. 10:30, w pok. nr 11. 

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.  

14.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

- informacje dotyczące ceny zawarte w ofercie.  

14.5. Informacje, o których mowa w pkt. 14.3. i 14.4. powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 

15.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane 

przed upływem terminu składania ofert i w takiej formie, jaka jest wymagana dla złożenia oferty. 

15.2. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające zmianę oferty należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku składania kolejnych zmian oferty, dopisek „ZMIANA OFERTY” 

powinien zostać uzupełniony o kolejny numer zmiany. 

15.3. Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert lub opakowań zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

15.4. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy, podpisany przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego 

rejestru (ewentualnie także pełnomocnictwem, o ile wycofanie oferty podpisze osoba, której prawo do 

reprezentowania Wykonawcy nie jest potwierdzone wpisem do właściwego rejestru). Wykonawca ma 

prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 

15.5. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające wycofanie oferty należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

15.6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające 

oferty, które zostały wycofane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

 

 

16. Termin związania ofertą. 

 

16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody  

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

 

17. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

17.1. Cenę zamówienia należy wskazać w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1do Części I SIWZ. Cena 

ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

17.2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy 

(koszty artykułów biurowych, koszty dostarczenia artykułów biurowych, koszty ubezpieczenia, koszty 

związane z realizacją gwarancji, itp.). Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT)  

w obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce. 
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18. Informacje dotyczące rozliczenia w walutach obcych. 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą 

a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

19.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

19.2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. 

 

Nazwa kryterium 

Znaczenie 

kryterium (w %) 

Liczba możliwych 

do uzyskania 

punktów 

1. Cena 100% 100 punktów 

 

19.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 100 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia określonego w pkt. 3 Części I SIWZ. 

19.4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa  

w pkt. 19.2. Części I SIWZ. 

19.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 

nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni 

postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie. 

 

 

20. Oferta z rażąco niską ceną. 

 

20.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

20.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia 

dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
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20.3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

21. Uzupełnienie oferty. 

 

21.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 

złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

21.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

21.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz dotyczących powiązań, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy 
zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.  
 

 

22. Wyjaśnianie treści i tryb oceny ofert. 

 

22.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt. 22.2. poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

22.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Omyłki rachunkowe Zamawiający poprawi przyjmując, za prawidłową wartość pozycji, iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości jednostek podanych w formularzu cenowym. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił wszystkie pozycje wskazane w formularzu cenowym. 

Pozostawienie pozycji ceny jednostkowej niewypełnionej, zostanie uznane przez Zamawiającego jako 

niezgodność treści oferty z treścią SIWZ i jako taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdzie zastosowanie może mieć, w sposób nie budzący wątpliwości, art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy. 

22.3. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści pkt. 21 Części 

I SIWZ. 

22.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania  

o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
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postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych 

prawem. 

 

 

23. Wykluczenie Wykonawcy. 

 

23.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24b ust. 3 ustawy. 

23.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

24. Odrzucenie oferty. 

 

24.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 

24.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

 

25.1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako 

najkorzystniejsza. 

25.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

25.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę  

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru  

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

25.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

25.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

25.2.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

25.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w pkt. 25.2.1. powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie.  

 

 

26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

26.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
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26.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 

następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego,  

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji w/w zamówienia, 

- oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualnej rękojmi  

lub gwarancji, 

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej 

pod warunkiem zawieszającym. 

 

 

27. Wzór umowy. 

 

Wzór umowy zawarty jest w Części II SIWZ. 

 

 

28. Unieważnienie postępowania. 

 

28.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych 

w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy.  

28.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

 - złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

29.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom okreśłonym w dziale VI ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w tym dziale Ustawy na zasadach tam wskazanych.  

29.2. Środkami ochrony prawnej są: 

- odwołanie - na zasadach określonych w art. 180 i n. ustawy, 

- skarga do sądu - na zasadach określonych w art. 198a i n. ustawy. 
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30. Wykaz załączników do Części I SIWZ. 

 

Załącznikami do Części I SIWZ są następujące wzory: 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załączniki nr 1 Wzór Formularza oferty  

Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 Wzór Formularza cenowego 

Załącznik nr 5 Wzór Oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do Części I SIWZ 

 

 

 

 

Nr faksu: ………………….…………………………..  

Adres e-mail: ………………………………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa 

artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę 

ofertową: 

 

 

Cena brutto: __________ zł 

 

(słownie: ___________________________________________zł) 

 

Oświadczam(y), że: 

Następujące części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawców: 

 Część zamówienia powierzona podwykonawcy 

1.  

2.  

 

Oświadczam(y), że: 

1. usługa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych w pkt. 4 Części I SIWZ oraz wzorze 

umowy, 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

3. Powyższa cena została skalkulowana na podstawie Formularza cenowego, sporządzonego na podstawie druku stanowiącego 

załącznik nr 4 do Części I SIWZ, 

4. Wykonawca zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosi do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte, 

5. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

6. w przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego 

 

Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 



 
znak sprawy: KZP-271-1-16/13 

 

                                                   

                                       

 
                                                               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 17 

Załącznik nr 2 do Części I SIWZ 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”, 

oświadczam(y), że: 
 

Wykonawca spełnia wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

 

 

 
_____________, dn.___________,   

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Części I SIWZ 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”,  

znając treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), oświadczam(y), że: 

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

 

 

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

 

 

 

 

 

_____________, dn.___________,   

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 
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                                                                                                 Załącznik nr 4 do Części I SIWZ 

FORMULARZ CENOWY- wykaz artykułów biurowych 
 

Lp Nazwa towaru  
Jednostka 

miary 
Ilość łącznie 

Cena brutto za 
sztukę 

Wartość brutto –
całość (iloczyn 
kolumn d i e) 

a b c d e F 

1 
Automat samotuszujący do pieczątek. Wymiary ok. 
30x69 mm 

szt 14 
 

 

2 

Automatyczne Pióro Żelowe Bic Velocity Gel lub 
równoważne z końcówką grubości ok. 0.7 mm, 
wymiennym wkładem, kauczukowym uchwytem, 
przeźroczystą obudową, kolor tuszu: niebieski 

szt 5 
 

 

3 Bindownica typu GBC WireBind W 15 lub równoważna szt 1 
 

 

4 
Blok listowy A4 w kratkę, otwierany od góry, ok. 100 
kartek miękka oprawa, bez marginesów. 

szt 1 
 

 

5 Długopis BIC Orange lub równoważny, kolor niebieski szt 80 
 

 

6 
Długopis SUPERFINE (TO-059) lub równoważny, czarny 
i niebieski 

Szt ( 5 
niebieskich 

oraz 4 
czarne) 

9 
 

 

7 
Długopis żelowy z automatycznie chowanym wkładem, 
tusz pigmentowy, średnica kulki piszącej ok. 0,5 mm, 
wymienny wkład, kolor niebieski 

szt 10 
 

 

8 
Długopis żelowy z szybkoschnącym tuszem 
pigmentowym, wodoodpornym, średnica kulki piszącej 
ok. 0,5 mm, wymienny wkład, kolor zielony 

szt 5 
 

 

9 
Długopisy z systemem przyciskowym, z gumowym 
uchwytem, grubość końcówki ok. 0,7 mm, długość linii 
pisania min. 1700m. Typu Pentel lub równoważny 

szt  15 
 

 

10 
Druk akcydensowy KP kasa przyjmie A6, bloczek 80 
kartek, samokopiujący 

szt 5 
 

 

11 

Pocztowa książka nadawcza samokopiująca, wymiary 
książki ok. 22x20 (szer. x wys.), wymiary pojedynczego 
okienka przeznaczone na dane adresata minimum 4,3 
cm x 1,4 cm, objętość ok. 80 kartek. 

szt 105 
 

 

12 
Druk akcydensowy, KW kasa wyda  A6, bloczek ok. 80 
kartek, samokopiujący 

szt 5 
 

 

13 
Druk akcydensowy, rozliczenie zaliczki A6, bloczek ok. 
80 kartek 

szt 4 
 

 

14 
Druk akcydensowy, wniosek o zaliczkę A6, bloczek ok. 
80 kartek 

szt 4 
 

 

15 
Druk polecenia wyjazdu służbowego, format A5, bloczek 
ok. 80 kartek 

szt 2 
 

 

16 
Druk zwrotne potwierdzenie odbioru - uniwesalne 
pocztowe, format : A6, 2 listwy samoprzylepne, 
wykonane z kartonu, kolor biały lub żółty 

szt 500 
 

 

17 Druki do delegacji, format A5, ok 100 kartek w bloczku bloczek  4 
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18 

Druki zwrotne potwierdzenie odbioru zgodne z KPA, 
druk na białym kartonie, taśma samoprzylepna po 
bokach, format A6, zawierające m.in. informacje: 1 
strona: oznaczenie adresata przesyłki, potwierdzenie 
odbioru  (z datą i podpisem odbiorcy), wskazanie osoby, 
która przesyłkę odebrała, inf. o awizowaniu przesyłki w 
razie niemożności doręczenia ( inf. o miejscu 
umieszczenia inf. o pozostawieniu przesyłki we 
właściwym UP); powody zwrócenia przesyłki nadawcy; 
2 strona: oznaczenie rodzaju pisma, numer pisma, data 
pisma, oznaczenie i adres nadawcy.  

szt 14700 
 

 

19 

Dziurkacz metalowy, z blokadą dźwigni, ze wskaźnikiem 
środka strony, ogranicznik formatu: A4, A5, A6. 
średnica dziurek ok 5.5 mm w odległości od siebie ok. 
80mm, do dziurkowania jednorazowo min. 15 kartek, z 
łatwo ściągalnym pojemnikiem na ścinki, kolor niebieski 
lub czarny. 

szt 3 
 

 

20 Etykiety samoprzylepne białe ok. 100mm x50 mm 
opak  

(1 opak=100 
arkuszy) 

1 
 

 

21 Etykiety samoprzylepne białe ok. 190 mm x 38 mm 
opak  

(1 opak=100 
arkuszy) 

4 
 

 

22 

Etykiety samoprzylepne Emerson lub równoważne, 
białe, w arkuszach formatu A4, 100 arkuszy w 
opakowaniu, rozmiar etykiet ok. 70x42,3 mm, 2100 
etykiet w opakowaniu, do zadrukowania w drukarkach 
laserowych, atramentowych, kserokopiarkach, etykiety 
posiadają krawędź QCT zapobiegającą wydostawaniu 
się kleju podczas drukowania 

opak  
(1 opak=100 

arkuszy) 
1 

 
 

23 

Flipchart - powierzchnia stalowa, lakierowana, 
suchościeralna magnetyczna. Posiadający regulowany 
zestaw haków na papier z dociskiem, umożliwiający 
stosowanie różnych formatów papieru, z rozkładanymi 2 
ramionami do mocowania arkuszy papieru, posiadający 
regulowaną wysokość nóżek oraz półkę na pisaki.  

szt 1 
 

 

24 
Gilotyna do papieru typu Dahle 560, 340 mm lub 
równoważna 

szt 1 
 

 

25 
Grzbiet wsuwany A4, szer. Ok. 10mm, na ok. 50 kartek, 
kolor czarny 

opak  
(1 opak=50 

szt) 
2 

 
 

26 
Grzbiety do bindowania, plastikowe, kolor niebieski, 
średnica grzbietu: około 22-25 mm, liczba kartek do 
zbindowania: do 200  

opak 
 (1 opak=50 

szt) 
1 

 
 

27 
Grzbiety plastikowe do bindowania, czarne, liczba kartek 
do zbindowania: na 110 kartek 

opak  
(1 opak = 50 

szt) 
1 

 
 

28 
Gumka do mazania Steadtler rasoplast B40 lub 
równoważny. 

szt 6 
 

 

29 
Kalkulator biurowy z 10-pozycyjnym wyświetlaczem, z 
funkcami: podwójne zero, korekta ostatniej cyfry, 
zasilanie słoneczne, wymiar ok. 125 x 100 x 34 mm 

szt 2 
 

 

30 

Kalkulator biurowy z 16-pozycyjnym wyświetlaczem, 
posiadający funkcję: obliczenia z wykorzystaniem 
pamięci M+/M-, obliczania marży MU, określania miejsc 
po przecinku, zaokrąglania wyników, posiadający 
klawisz cofania, klawisz zmiany znaku, podwójne 
zasilanie, wymiary ok. 153x199x30 mm  

szt 3 
 

 

31 
Karteczki samoprzylepne, w formie kostki, kolory 
neonowe, po ok. 280 kartek w kostce, rozmiar ok.76x76 
mm 

szt                           10   

32 
Klej w sztyfcie, do klejenia papieru, bezbarwny, 
bezwonny, z kontrolą dozowania przez regulację 
ruchomej podstawy sztyftu, ok. 15 g. 

szt 17   

33 Klipsy do papieru ok. 25 mm 
opak  

(1 opak=12 
sztuk) 

4   
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34 Klipsy do papieru ok. 32 mm 
opak  

(1 opak=12 
sztuk) 

3   

35 Klipy biurowe ok. 19 mm 
opak  

(1 opak=12 
sztuk) 

10   

36 
Kołonotatnik  A5/ ok. 100 kartek w kratkę, miękka 
okładka wykonana z kartonu, podwójna spirala 
wzmacniająca oprawę. 

szt 5   

37 
Kołonotatnik w kratkę, twarda oprawa, A4/120 kartek, 
podwójna spirala wzmacniająca oprawę. 

szt 5   

38 
Koperty bąbelkowe, wymiary wewnętrzne: ok. 270 x 
360 mm, wymiary zewnętrzne: ok. 290 x 370 mm, kolor 
biały 

szt 300   

39 
Koperty bąbelkowe, wymiary wewnętrzne: ok. 350x470 
mm, wymiary zewnętrzne: ok. 370-480 mm, kolor biały 

szt 200   

40 
Koperty białe z paskiem samoprzylepnym, wymiary ok. 
229x162 mm, bez okna 

szt 100   

41 Koperty C-4 samoklejące z paskiem, bez okienka, białe szt  300   

42 Koperty C-5 samoklejące z paskiem, bez okienka, białe szt 1000   

43 
Koperty listowe samoprzylepne B-5 HK (ok. 176-250 
mm) kolor biały, bez okna  

opak (1 opak 
=  500 szt) 

11   

44 
Koperty listowe samoprzylepne C-6 SK (ok. 114-162 
mm) kolor biały, bez okna  

opak (1 opak 
=  1000 szt) 

7   

45 
Koperty listowe samoprzylepne DL SK (ok. 110-220 
mm) kolor biały, bez okna   

opak (1 opak 
=  1000 szt) 

7   

46 
Koperty listowe samoprzylepne DL SK (ok. 110-220 
mm) kolor biały, okno prawe 

opak (1 opak 
=  1000 szt) 

22   

47 
Koperty na płytę z oknem o średnicy ok. 100 mm 
wymiary:ok130x130 mm w kolorze białym 

szt 50   

48 
Koperty z rozszerzanym brzegiem wymiary: ok. 303x413 
mm-wymiar zewnętrzny, ok. 252x345x46-wymiar 
wewnętrzny, z paskiem samoklejącym w kolorze białym 

szt 250   

49 
Koperty z rozszerzanymi bokami i spodem samoklejące 
z paskiem (ok. 250x353x38mm) kolor brązowy, bez 
okna   

szt 140   

50 
Koperty z rozszerzanymi bokami i spodem samoklejące 
z paskiem (ok. 280x400x40mm) kolor brązowy, bez 
okna   

szt 50   

51 
Korektor TOMA w taśmie TO-012 lub równoważny, 
szerokość ok. 5 mm i długości ok. 8m, przezroczysta 
obudowa, system kontroli naprężenia taśmy 

szt 13   

52 
Koszulka format A4 na katalogi, z poszerzonym bokiem i 
dnem ok. 20 mm,  grubość ok. 170 µm, wykonana z 
folii PCV   

opak (1 
opak=5 szt) 

9   

53 
Koszulki format A4 , z poszerzanym brzegiem o 
pojemności do 60 kartek, wykonane z mocnej folii 
polipropylenowej (PVC), grubość ok.120 µm 

szt 25   
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54 

Koszulki format A4 z klapką, z poszerzanym brzegiem 
ok.23 mm, zamykane od góry klapką, 
multiperforowane, pasek perforowany wzmocniony , 
wykonane z mocnej folii polipropylenowej (PVC) 
grubość ok.170 µm 

opak (1 
opak=5 szt) 

35   

55 
Koszulki format A4, z poszerzanym brzegiem, o 
pojemności do 200 kartek, wykonane z mocnej folii 
PVC, grubość ok. 170 µm 

szt 10   

56 
Koszulki groszkowe na dokumenty, format A4, 
otwierane u góry, wykonane z folii PP, grubość ok. 48  
µm,   

opak (1 
opak= 100 

szt.) 
15   

57 
Koszulki format A 4, mieszczące ok.80 kartek, 
wykonane z folii PP o grubości ok.120  µm 

 opak (1 
opak=25 szt.) 

5   

58 Koszulki na CD A4 Bantex lub równoważne szt 40   

59 
Koszulki na dokumenty o formacie A4, krystaliczne, 
otwierane u góry, wykonane z folii polipropylenowej: 
między 45 - 55  µm, wpinane do segregatora  

opak (1 opak 
= 100 szt) 

21   

60 
Lakierowana teczka A4 z gumką z mocnego kartonu ok. 
(400 g/m2) barwionego i lakierowanego z zewnętrznej 
strony, z trzema zakładkami w środku, zielona 

szt 10   

61 Linijka plastikowa przeźroczysta długość 20 cm szt 8   

62 Linijka plastikowa przeźroczysta długość 30 cm szt 5   

63 

Marker olejowy, wodoodporny, do pisania po wszystkich 
rodzajach powierzchni, w tym po drewnie i plastiku, 
końcówka okrągła, fibrowa, grubość linii około 0,8-1,2 
mm, kolor srebrny 

szt 1   

64 

Marker permanentny, aluminiowa wytrzymała obudowa, 
końcówka okrągła o grubości ok. 0,9 mm, długość 
pisania - min. 900 m; tusz wodoodporny, 
szybkoschnący, kolor czarny  

szt 17   

65 
Marker wodoodporny CD/ DVD ,  uniwersalna 
końcówka, grubość linii ok. 1-2 mm, kolor złoty lub 
srebrny 

szt 12   

66 
Markery  do tablic i flipczartów, z okrągłą końcówką, z 
gąbką w zestawie; typu PENTEL MWLM4N lub 
równoważny.  

komplet = 4 
kolory + 
gąbka 

1   

67 
Masa montażowa wielokrotnego użytku, biała, do 
przytwierdzania papieru lub małych przedmiotów do 
powierzchni drewnianych, szklanych i plastikowych 

szt 3   

68 
Mysz optyczna, 3 przyciski, rolka, PS/2, 800dpi, kolor 
czarny, kompatybilność z systemem Windows 
XP/Vista/7   

szt 6   

69 
Notes do notowania - kostka, kolorowy, z klejoną 
krawędzią, wymiary ok. 8,5x8,5 cm, kostka min 300 
karteczek 

szt 2   

70 
Notes samoprzylepny typu DONAU lub równoważny 
(opakowanie 4 bloczki po 50 kartek), ok. 38x51 mm,  
fluorescencyjne kolory 

opak 5   

71 
Notesy samoprzylepne, żółte, typu Post-IT lub 
równoważne, 100 kartek w notesie, wymiary: ok.38x51 
mm, 3 szt. w zestawie, 

zestaw 12   
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72 

Nożyk biurowy do cięcia papieru, tektury, foli 
itp.Grubość ostrza ok.9 mm. Ostrze wykonane ze stali 
nierdzewnej.Nożyk  wyposażony w przycisk 
automatycznie blokujący ostrze. Obudowa wykonana z 
tworzywa. 

szt 2   

73 
Ofertówka sztywna- krystaliczna, otwierana od góry i 
prawej strony, format A4 

opak (1 
opak=25 szt) 

3   

74 

Ofertówka wykonana z twardej folii PCV, przeźroczysta, 
zgrzana w literę L posiadająca wcięcie na palec 
umożliwiające łatwe otwarcie ofertówki. Format 
A4.Prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii ok. 0,20  
µm  

 opak (1 
opak.= 25 sz) 

50   

75 
Ofertówka A4 sztywne, zgrzewane w literę U, 
przeźroczyste, grubość folii ok. 0,20  µm 

 opak (1 
opak= 25 sz) 

50   

76 
Okładka do bindowania - karton skóropodobny, format 
A4, ok. 270 g/m2,  kolor czarny 

opak (1 opak 
= 50 szt) 

2   

77 
Okładka do bindowania -(przód) folia przeźroczysta, 
format A4 

opak (1 opak 
= 50 szt) 

2   

78 
Okładka introligatorska twarda oprawa, bez nadruku, z 
narożnikiem i ozdobnym sznurkiem, Wymiary ok. 
220x310, kolor granatowy 

szt 25   

79 
Okładka twarda na dyplom oprawiona w okleinę 
powleczoną PVC, z narożnikiem oraz ozdobnym 
sznurkiem, wymiary: ok. 220x310 mm, kolor bordowy    

szt 50   

80 
Pamięć USB 2.0, 6 gb., max. Wymiary: szer. 60 mm x 
wys. 19 mm x głębokość 10 mm. 

szt 2   

81 
Papier do flipchart biały, gładki  rozmiar ok. 65x100 cm, 
ze specjalnie wyciętymi otworami do mocowania na 
tablicy, gramatura ok. 70 g/m2 

opak (1 opak 
= 50 akruszy) 

3 
 

 

82 

Pióro kulkowe typu Pentel BL-77 lub równoważne, z 
płynnym szybkoschnącym tuszem żelowym,  z 
końcówką ok. 0,7 mm, posiadające gumowy uchwyt, 
system przyciskowy, na wkłady wymienne, kolor 
niebieski 

 szt. 20 
 

 

83 Płyty DVD +R pojemność 4,7 GB prędkość zapisu 16x  
pudełko (1 

pudełko = 25 
szt) 

2 
 

 

84 

Podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek - materiałowa 
czarna, (podpórka wypełniona żelem), antypoślizgowa 
podstawa, wymiary ok: dł. 250 x szer. 210 x grub. 25 
mm 

szt 6 
 

 

85 
Podkładka żelowa przed klawiaturę czarna, posiadająca 
antypoślizgową podtawę, długośc ok. 48 cm 

szt 2   

86 

Pojemnik na czasopisma, dokumenty o formacie A4, 
wykonany z mocnego tworzywa, wzmocniona podstawa, 
niski przód ułatwiający wkładanie i wyjmowanie 
dokumentów, częściowo otwarty grzbiet ułatwiający 
ustawianie pojemnika na półce, na grzbiecie miejsce na 
etykietę, wymiary: około 69 x 320 x 265 mm (gł. x wys. 
x szer.), kolor: niebieski przeźroczysty 

szt 4   

87 
Przekładki kartonowe 1/3 A4 wykonana z kartonu o 
gramaturze 190g/m2, wymiar ok. 235xx105 mm, 
dziurkowane, miks kolorów 

szt 100   

88 Przekładki kartonowe A4, dziurkowane, kolorowe 
opak (1 

opak=25 szt) 
2   

89 

Pudełka (kartony) archiwizacyjne otwierane z boku, do 
przechowywania dokumentów w formacie A4, miejsca 
do opisu zawartości na grzbietach i bocznej ściance, 
otwór na palec. Grubość pudełka: ok. 200 mm 

szt 10   
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90 

Pudełka archiwizacyjne, z tektury falistej, do 
dokumentów o formacie A4, z otworami ułatwiającymi 
wyjmowanie pudełek z pudła zbiorczego, grzbiet: ok. 
150 mm  

szt 10   

91 
Rozszywacz do usuwania zszywek z dokumentów, kolor 
niebieski 

szt 17   

92 

Samoprzylepne zakładki indeksujące w kształcie strzałek 
w kolorach fluorescencyjnych. Możliwość wielokrotnego 
przyklejania do różnego rodzaju powierzchni. 5 kolorów 
w opakowaniu, wymiary ok. 25x45 mm 

opak (1 opak 
=5 x 25 szt) 

11   

93 

Segregator A4, szerokość grzbietu ok. 80 mm, oklejony 
na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, na grzebiecie 
dwustronna etykieta, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, na grzbiecie 
otwór na palec, w kolorze niebieskim 

szt 50   

94 

Segregator A4,  szerokość grzbietu ok. 50 mm, z 
mechanizmem dźwigowym, wykonany z kartonu 
pokrytego z zewnątrz poliolefiną, dolna krawędź 
wzmocniona metalową szyną, posiadający wymienną 
etykietę na grzbiecie 

szt 22   

95 

Segregator ringowy na 2 ringi o średnicy 25 mm, 
szerokość grzebietu ok. 35 mm, wykonany z kartonu 
pokrytego na zewnętrz i wewnątrz folią z poliolefiny, 
posiadający dwustronną wymienna etykietę 

szt 10   

96 

Segregator A4, szerokość grzbietu, ok. 75mm, oklejony 
na zew. i wew. poliolefiną. Dolne krawędzie 
zabezpieczone metalowymi okuciami, dwustronna 
etykieta na grzbiecie, dwa otwory na przedniej okładce-
zabezpieczone metalowymi okuciami- utrzymujące 
segregator w zamknięciu, z otworem na palec na 
grzebiecie 

szt 60   

97 Skoroszyt oczkowy tekturowy biały (Pełny) A4 szt 2000   

98 
Skoroszyty A4, przednia okładka przezroczysta sztywna, 
tylna o kolorze niebieskim, wykonane z mocnego PCV, 
perforowanie umożliwiające wpięcie do segregatora 

szt 30   

99 
Spinacze biurowe okrągłe typu GRAND R-28 mm lub 
równoważne 

opak (1 
opak=1000 

szt) 
2   

100 
Sprężone powietrze do czyszczenia klawiatury, 
pojemność  250 ml 

szt 3   

101 

Sznurek typu Herlitz "Pack - O - Mat" o długości 120 m 
w plastikowym pojemniku z wieczkiem zamykającym, 
wyposażonym w nóż odcinający oraz spinacz 
zapobiegający niepożądanemu rozwinięciu się i 
splątaniu sznurka lub równoważny 

szt 4   

102 

Tabliczka informacyjna na biurko z kieszenią na 
wymianę informacji, wykonana z akrylu, koloru 
bezbarwnego, rozmiary ok. 150/148 mm (A6) 
możliwość ustawienia w pionie lub w poziomie 

szt 10   

103 

Tabliczka informacyjna stojąca, jednostronna, format 
A4,  do zamieszczania kartki z nadrukiem, z możliwością 
ustawienia w pionie i poziomie oraz możliwością zmiany 
kąta nachylenia tabliczki. Wykonana z tworzywa.  

szt 10   

104 Taśma dwustronna, wymiary ok. 38 mm x 5 m szt 2   

105 
Taśma klejąca, przeźroczysta, szer. ok. 18 mm, długość 
ok. 20m 

szt 50   

106 
Taśma klejąca, przeźroczysta, szer. ok. 25 mm, długość 
ok. 20 m. 

szt  10   



 
znak sprawy: KZP-271-1-16/13 

 

                                                   

                                       

 
                                                               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

______________________________________________________________________________________ 
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

107 
Taśma pakowa, przeźroczysta, szer. ok. 48 mm, 
długość ok. 46m  

szt 12   

108 
Taśma samoprzylepna z podajnikiem, szer. ok. 19 mm, 
długość ok. 7,5 m 

szt 10   

109 Teczka kolorowa kartonowa A4 z gumką. szt 10   

110 
Teczka kopertowa typu Leitz Bebop, do przenoszenia 
dokumentów o formcie A4, zamykana na 2 zatrzaski, 
mieszcząca do 120 kartek lub równoważna 

szt 16   

111 
Teczka na gumkę, polipropylenowa do przenoszenia i 
archiwizowania dokumentów o formacie A4, do 100 
kartek, bez przegródek  

szt 5   

112 
Teczka papierowa, wiązana, do przechowywania 
dokumentów, format A4, gramatura ok.250 g/m, kolor 
biały  

szt 30   

113 
Temperówka szkolna metalowa, kolor srebrny, z 1 
ostrzem -do ołówków i kredek 

szt 12   

114 
tusz do pieczątek samotuszujących, buteleczka ok. 25 
ml z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek, kolor 
granatowy 

szt 1   

115 Tusz do pieczątki w płynie (czarny) szt 1   

116 Tusz do pieczątki w płynie (czerwony) szt 1   

117 
Wąsy uzupełniające skoroszytowe z metalowymi 
wąsami i listewką dociskową. 

opak (1 opak 
= 250 szt) 

4   

118 
Wymazywacz do atramentu z cienkopisem w drugiej 
końcówce, rodzaj końcówki M 

szt 2   

119 

Zakładki indeksujące z dyspenserem,  rozmiar ok. 
12x43mm, z substancją klejącą na bazie wody, 
wielorazowe, wykonane z PP o grubości ok. 60  µm, w 
kolorach fluorescencyjnych  

kpl (1 kpl = 4 
bloczki po 35 
zakładek w 
każdym)  

3   

120 

Zakreślacz fluorescencyjny z nierozmazującym się, 
nietoksycznym i trwałym tuszem. Końcówka ścięta, 
grubość linii pisania 1-5 mm, długość linii pisania ok. 
200m, różne kolory. 

szt (po 4 w 
opak) 

9   

121 

Zakreślacz fluoroscencyjny do znaczenia tekstu, z 
nierozmazującym się, nietoksycznym i trwałym tuszem, 
grubość linii pisania: 1-5 mm, długość linii pisania około 
140 m, kolor żółty 

szt 15   

122 
Zestaw cienkopisów typu Stabilo Point 88 lub 
równoważnych, tusz odporny na wysychanie, grubość 
linii: ok. 0,4 mm, 6 różnych kolorów w opakowaniu 

opak 9   

123 

Zestaw do czyszczenia ekranów i powierzchni szklanych: 
płyn posiadający właściwości antystatyczne, nie 
zawierający alkoholu o pojemności ok. 125 ml oraz 
suche ściereczki o podwyższonej pojemności, 20 sztuk.  

zestaw 4   

124 Znaczniki samoprzylepne, neonowe,ok. 15x50 mm 
opak (1 opak 
= 100 kart) 

19   

125 

Zszywacz metalowy w plastikowej obudowie, ładowany 
od góry, jednorazowa możliwość zszycia ok. 30 kartek, 
na zszywki 24/6, opcja zszywania do wewnątrz albo na 
zewnątrz, głębokość zszywania min. 60 mm 

szt 13   

126 Zszywki metalowe do zszywaczy biurowych, rozm. 24/6  
opak (1 

opak= 1000 
szt) 

24   
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127 Zszywki rozm.23/15 XL, stalowe – galwanizowane,  
opak (1 

opak=1000 
szt) 

2   

SUMA  

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA: 
1) Wszystkie pozycje w powyższym, formularzu cenowym powinny być wypełnione. Nieuwzględnienie 

chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. 
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Załącznik nr 5 do Części I SIWZ 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Krakowie” oświadczam(y), że: 

 

 

WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*,  

 

(* niepotrzebne skreślić) 

 

W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, poniżej należy podać listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 

1. ________________________________________________, 

 

2. ________________________________________________, 

 

3. ________________________________________________, 

 

4. ________________________________________________, 

 

 … .    ________________________________________________. 

( nazwa podmiotu, adres) 

 

Określenie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), tj.:  

„Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”. 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 
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CZĘŚĆ II SIWZ 

 

WZÓR UMOWY  

 

UMOWA NR ……………………/2013 

 

zawarta dnia ………………………………. 2013 roku w Krakowie pomiędzy: 

 

Województwem Małopolskim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie,  

ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, NIP 676-21-01-814, REGON 351612501,  

reprezentowanym przez …………….. – …………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

zwaną(-ym) dalej „Wykonawcą”  

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że: 

1) realizuje następujące projekty: 

a) „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I” - w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 

7.2.2. – Wsparcie ekonomii społecznej; 

b) „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” - w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 

– Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3. – Podnoszenie 

kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej;   

c) „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I” - w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

d) „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy (obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej 

opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach 

obszarów objętych koncentracją geograficzną (województwa: lubelskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie, małopolskie),  

z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego), 

 zwane dalej Projektami; 
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2) niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektów; 

3) niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr KZP-271-1-16/13 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i n. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.); 

4) zamówienie w części realizowanej na potrzeby Projektów wymienionych w pkt. 1 lit. a) do c) 

współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków 

przeznaczonych na jego realizację przez dany Projekt; 

5) zamówienie w części realizowanej na potrzeby Projektu wymienionego w pkt 1 lit. d) 

współfinansowane jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z 

nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

6) nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym 

dachem” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi 

obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach 

pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub 

dobrymi obyczajami.  

2. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem zamówienia określonym w § 2 niniejszej 

umowy oraz załączniku nr 1 do umowy, a także w Części I Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), oraz oświadcza, że rozumie 

i akceptuje jego treść; 

2) Wykonawca oświadcza, iż w toku realizacji niniejszej umowy będzie postępował zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego; 

3) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części przedmiotu 

niniejszej umowy osobom trzecim za działania lub zaniechania tych osób Wykonawca 

odpowiada jak za własne; 

4) Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją 

niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność 

i bezpieczeństwo, a także wyraża zgodę na kontrolowanie realizacji umowy i związanych z tym 

dokumentów przez Zamawiającego lub upoważnione do tego instytucje. 

5) nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym 

Dachem” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi 

obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 

Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi 

obyczajami. 

 

§ 2 
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Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów biurowych, w ramach realizacji zamówienia 

pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Krakowie”, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

 

§ 3 

1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 6 grudnia 2013 roku  

lub do czasu wyczerpania ilości towaru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy  

w każdej pozycji asortymentowej określonej w załączniku nr 1do umowy. 

3. Załącznik 1 do niniejszej umowy zawierają maksymalne zapotrzebowanie Zamawiającego, 

przyjęte na potrzeby kalkulacji ceny ofertowej przez Wykonawcę  

i umożliwienie Zamawiającemu porównanie złożonych ofert, natomiast nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do realizacji umowy w takiej wielkości. Rozliczenie umowy odbywać 

się będzie na podstawie faktycznie wykonanych dostaw, w oparciu  

o zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe, określone w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy 

podwykonawcom bez uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 4 

1. Termin każdorazowej dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia złożenia 

częściowego zamówienia, sporządzonego przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy 

faksem na numer wskazany w § 8 ust. 2 umowy lub pocztą elektroniczną na adres wskazany § 8 

ust. 2 umowy. W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania 

zamówienia częściowego telefonicznie w terminie krótszym niż  

3 dni robocze. 

2. Dostawy i zamówienia będą odbywać sie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku 

do piątku od godz. 08:00 do16:00. 

3. Towar będzie dostarczany partiami. Wykonawca wyraża zgodę na dostawy nieregularne  

i bez wcześniej ustalonego harmonogramu dostaw, w ilościach nierównomiernych dla 

poszczególnych okresów, z zastrzeżeniem iż do placówek w Oświęcimiu, Nowym Sączu 

i Tarnowie towar będzie dostarczany nie częściej niż raz na dwa miesiące. 

4. Ustala się, że asortyment, ilość, termin i miejsce dostawy będą każdorazowo ustalane przez 

Zamawiającego w składanym zamówieniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych opłat z tego tytułu dostarczyć  

i rozładować zamówione materiały we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, 

mieszczących się w obiektach Zamawiającego, usytuowanych pod adresami: Kraków - 

ul. Piastowska 32, ul. Lea 112, ul. Kunickiego 5; Oświęcim - ul. Śniadeckiego 21/28; Nowy Sącz - 

ul. Jagiellońska 52, ul. Podhalańska 18; Tarnów - al. Solidarności 5-9. 

6. Wszystkie oferowane materiały musza być nowe, pakowane w opakowania jednostkowe lub 

zbiorcze. 
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7. Wykonawca zapewni wymianę wadliwego towaru na towar nowy, wolny od wad,  

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie dwóch dni roboczych, licząc od 

dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone przez siebie materiały. 

Gwarancja jakości obejmuje także wady fizyczne ujawnione w trakcie eksploatacji. Wykonawca 

przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewłaściwą jakość materiałów wynikającą z winy 

producenta. 

 

§ 5 

1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywisty 

zakres realizacji umowy, nie więcej jednak niż kwotę ……………………………….. złotych (słownie: 

…………………………………) brutto (………… zł netto plus podatek od towarów i usług w kwocie 

…………… zł). Każdorazowo, wynagrodzenie zostanie obliczone jako suma iloczynów ceny 

jednostkowej oraz ilości zamawianego materiału, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. W trakcie realizacji umowy ceny jednostkowe brutto zaproponowane w ofercie nie 

ulegną zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy, Strony zawrą aneks do niniejszej umowy stosownie korygujący 

kwoty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, będzie wypłacane na podstawie faktur/rachunków 

częściowych, wystawianych po wykonaniu każdej z dostaw. Podstawą do wystawienia 

faktury/rachunku będzie każdorazowo zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół odbioru 

ilościowy i jakościowy artykułów biurowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy), zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

3. Podstawą dokonania zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura/rachunek. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zaakceptowania Protokołu odbioru ilościowego i jakościowego 

artykułów biurowych bądź wniesienia do niego uwag w ciągu 3 dni roboczych od dnia realizacji 

dostawy. 

5. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Przez datę zapłaty rozumie się datę złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego. 

7. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności niezbędne  

do prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia 

wszystkich warunków związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

8. Fakturę/rachunek należy wystawić na: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, 

NIP: 676-210-18-14. 

 

§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nienależytego wykonywania umowy, 

Zamawiający poinformuje pisemnie o tym Wykonawcę, ten zaś niezwłocznie usunie wskazaną 

nieprawidłowość. 
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2. Jeżeli nieprawidłowość nie zostanie usunięta niezwłocznie, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości równowartości 2 % wynagrodzenia brutto za 

wykonanie zamówienia, określonej w § 2 niniejszej umowy, za każdy przypadek wystąpienia 

nieprawidłowości.  

3. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę realizacji obowiązków określonych w niniejszej 

umowie, w szczególności opóźnienia w realizacji dostawy o 24 godziny  

lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru, bez zgody Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równowartości  

2% wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia, określonej w § 2 niniejszej umowy,  

za każdy taki przypadek. 

4. Kary, o których mowa wyżej, podlegają potrąceniu z faktur/rachunków przedstawionych przez 

wykonawcę za realizację umowy. 

5. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania niniejszej umowy w terminie określonym 

w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również zaprzestania wykonywania 

umowy, Zamawiający może bez uprzedniego wzywania do usunięcia nieprawidłowości odstąpić 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości 10 % wynagrodzenia 

brutto za wykonanie zamówienia, określonej w § 2 niniejszej umowy. 

6. Przez zaprzestanie wykonywania umowy Zamawiający rozumie m.in. niezrealizowanie dostawy 

najdalej w 5 dniu kalendarzowym od terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy lub 

niezrealizowanie obowiązku wymiany wadliwego pod względem jakości artykułu biurowego na 

nowy, wolny od wad, najdalej w 3 dniu kalendarzowym od terminu określonego w § 4 ust. 7 

umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przekraczającego zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 7 

1. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 

1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy 

będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 

2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu 

zawarcia umowy, 

3) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji 

umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację dostaw na 

dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz 

spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.  
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4. Z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiany umowy,  wymagają 

zastosowania, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu 

 

§ 8 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz podpisanie protokołu odbioru ze strony 

Zamawiającego jest…………………………………………………………………………………..….……….., e-

mail: ………………………….……, tel.:………………………… faks: …………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz podpisanie protokołu odbioru ze strony 

Wykonawcy jest ……….………………………………………………………………………………….……….., e-

mail: ………………………….……, tel.:…………………………. faks: ……………………………………. 

 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

3. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………….. 

z dnia ……………………… 

Wykaz artykułów biurowych/ CENNIK 
 

Lp Nazwa towaru  Jednostka miary Ilość łącznie 
Cena brutto za 

sztukę 

Wartość brutto –
całość (iloczyn 
kolumn d i e) 

a b c d e f 

1 
Automat samotuszujący do pieczątek. 
Wymiary ok. 30x69 mm 

szt 14 
 

 

2 

Automatyczne Pióro Żelowe Bic Velocity 
Gel lub równoważne z końcówką 
grubości ok. 0.7 mm, wymiennym 
wkładem, kauczukowym uchwytem, 
przezroczystą obudową, kolor tuszu: 
niebieski 

szt 5 
 

 

3 
Bindownica typu GBC WireBind W 15 
lub równoważna 

szt 1 
 

 

4 
Blok listowy A4 w kratkę, otwierany od 
góry, ok. 100 kartek miękka oprawa, 
bez marginesów. 

szt 1 
 

 

5 
Długopis BIC Orange lub równoważny, 
kolor niebieski 

szt 80 
 

 

6 
Długopis SUPERFINE (TO-059) lub 
równoważny, czarny i niebieski 

Szt ( 5 niebieskich 
oraz 4 czarne) 

9 
 

 

7 

Długopis żelowy z automatycznie 
chowanym wkładem, tusz pigmentowy, 
średnica kulki piszącej ok. 0,5 mm, 
wymienny wkład, kolor niebieski 

szt 10 
 

 

8 

Długopis żelowy z szybkoschnącym 
tuszem pigmentowym, wodoodpornym, 
średnica kulki piszącej ok. 0,5 mm, 
wymienny wkład, kolor zielony 

szt 5 
 

 

9 

Długopisy z systemem przyciskowym, z 
gumowym uchwytem, grubość 
końcówki ok. 0,7 mm, długość linii 
pisania min. 1700m. Typu Pentel lub 
równoważny 

szt  15 
 

 

10 
Druk akcydensowy KP kasa przyjmie A6, 
bloczek 80 kartek, samokopiujący 

szt 5 
 

 

11 

Druk akcydensowy Pocztowa książka 
nadawcza samokopiująca, wymiary 
książki ok. 22x20 (szer. x wys.), 
wymiary pojedynczego okienka 
przeznaczone na dane adresata 
minimum 4,3 cm x 1,4 cm, objętość ok. 
80 kartek. 

szt 105 
 

 

12 
Druk akcydensowy, KW kasa wyda  A6, 
bloczek 80 kartek, samokopiujący 

szt 5 
 

 

13 
Druk akcydensowy, rozliczenie zaliczki 
A6, bloczek 80 kartek 

szt 4 
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14 
Druk akcydensowy, wniosek o zaliczkę 
A6, bloczek 80 kartek 

szt 4 
 

 

15 
Druk polecenia wyjazdu służbowego, 
format A5, bloczek ok. 80 kartek 

szt 2 
 

 

16 

Druk zwrotne potwierdzenie odbioru - 
uniwersalne pocztowe, format : A6, 2 
listwy samoprzylepne, wykonane z 
kartonu, kolor biały lub żółty 

szt 500 
 

 

17 
Druki do delegacji, format A5, ok 100 
kartek w bloczku 

bloczek  4 
 

 

18 

Druki zwrotne potwierdzenie odbioru 
zgodne z KPA, druk na białym kartonie, 
taśma samoprzylepna po bokach, 
format A6, zawierające m.in. 
informacje: 1 strona: oznaczenie 
adresata przesyłki, potwierdzenie 
odbioru  (z datą i podpisem odbiorcy), 
wskazanie osoby, która przesyłkę 
odebrała, inf. o awizowaniu przesyłki w 
razie niemożności doręczenia ( inf. o 
miejscu umieszczenia inf. o 
pozostawieniu przesyłki we właściwym 
UP); powody zwrócenia przesyłki 
nadawcy; 2 strona: oznaczenie rodzaju 
pisma, numer pisma, data pisma, 
oznaczenie i adres nadawcy.  

szt 14700 
 

 

19 

Dziurkacz metalowy,  z blokadą dźwigni, 
ze wskaźnikiem środka strony, 
ogranicznik formatu: A4, A5, A6. 
średnica dziurek ok 5.5 mm w 
odległości od siebie ok. 80mm, do 
dziurkowania jednorazowo min. 15 
kartek, z łatwo ściągalnym pojemnikiem 
na ścinki, kolor niebieski lub czarny. 

szt 3 
 

 

20 
Etykiety samoprzylepne białe ok. 
100mm x50 mm 

opak (1 opak=100 
arkuszy) 

1 
 

 

21 
Etykiety samoprzylepne białe ok. 190 
mm x 38 mm 

opak (1 opak=100 
arkuszy) 

4 
 

 

22 

Etykiety samoprzylepne Emerson lub 
równoważne, białe, w arkuszach 
formatu A4, 100 arkuszy w opakowaniu, 
rozmiar etykiet ok. 70x42,3 mm, 2100 
etykiet w opakowaniu, do zadrukowania 
w drukarkach laserowych, 
atramentowych, kserokopiarkach, 
etykiety posiadają krawędź QCT 
zapobiegającą wydostawaniu się kleju 
podczas drukowania 

opak (1 opak=100 
arkuszy) 

1 
 

 

23 

Flipchart - powierzchnia stalowa, 
lakierowana, suchościeralna 
magnetyczna. Posiadający regulowany 
zestaw haków na papier z dociskiem, 
umożliwiający stosowanie różnych 
formatów papieru, z rozkładanymi 2 
ramionami do mocowania arkuszy 
papieru, posiadający regulowaną 
wysokość nóżek oraz półkę na pisaki.  

szt 1 
 

 

24 
Gilotyna do papieru typu Dahle 560, 
340 mm lub równoważna 

szt 1 
 

 

25 
Grzbiet wsuwany A4, szer. Ok. 10mm, 
na ok. 50 kartek, kolor czarny 

opak (1 opak=50 szt) 2 
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26 

Grzbiety do bindowania, plastikowe, 
kolor niebieski, średnica grzbietu: około 
22-25 mm, liczba kartek do 
zbindowania: do 200  

opak (1 opak=50 szt) 1 
 

 

27 
Grzbiety plastikowe do bindowania, 
czarne, liczba kartek do zbindowania: 
na 110 kartek 

opak (1 opak = 50 
szt) 

1 
 

 

28 
Gumka do mazania Steadtler rasoplast 
B40 lub równoważny. 

szt 6 
 

 

29 

Kalkulator biurowy z 10-pozycyjnym 
wyświetlaczem, z funkcjami: podwójne 
zero, korekta ostatniej cyfry, zasilanie 
słoneczne, wymiar ok. 125 x 100 x 34 
mm 

szt 2 
 

 

30 

Kalkulator biurowy z 16-pozycyjnym 
wyświetlaczem, posiadający funkcję: 
obliczenia z wykorzystaniem pamięci 
M+/M-, obliczania marży MU, określania 
miejsc po przecinku, zaokrąglania 
wyników, posiadający klawisz cofania, 
klawisz zmiany znaku, podwójne 
zasilanie, wymiary ok. 153x199x30 mm  

szt 3 
 

 

31 
Karteczki samoprzylepne, w formie 
kostki, kolory neonowe, po ok. 280 
kartek w kostce, rozmiar ok.76x76 mm 

szt                           10 
 

 

32 

Klej w sztyfcie, do klejenia papieru, 
bezbarwny, bezwonny, z kontrolą 
dozowania przez regulację ruchomej 
podstawy sztyftu, ok. 15 g. 

szt 17 
 

 

33 Klipsy do papieru ok. 25 mm 
opak (1 opak=12 

sztuk) 
4 

 
 

34 Klipsy do papieru ok. 32 mm 
opak (1 opak=12 

sztuk) 
3 

 
 

35 Klipy biurowe ok. 19 mm 
opak (1 opak=12 

sztuk) 
10 

 
 

36 

Kołonotatnik  A5/ ok. 100 kartek w 
kratkę, miękka okładka wykonana z 
kartonu, podwójna spirala 
wzmacniająca oprawę. 

szt 5 
 

 

37 
Kołonotatnik w kratkę, twarda oprawa, 
A4/120 kartek, podwójna spirala 
wzmacniająca oprawę. 

szt 5 
 

 

38 

Koperty bąbelkowe, wymiary 
wewnętrzne: ok. 270 x 360 mm, 
wymiary zewnętrzne: ok. 290 x 370 
mm, kolor biały 

szt 300 
 

 

39 

Koperty bąbelkowe, wymiary 
wewnętrzne: ok. 350x470 mm, wymiary 
zewnętrzne: ok. 370-480 mm, kolor 
biały 

szt 200 
 

 

40 
Koperty białe z paskiem 
samoprzylepnym, wymiary ok. 229x162 
mm, bez okna 

szt 100 
 

 

41 
Koperty C-4 samoklejące z paskiem, bez 
okienka, białe 

szt  300 
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42 
Koperty C-5 samoklejące z paskiem, bez 
okienka, białe 

szt 1000 
 

 

43 
Koperty listowe samoprzylepne B-5 HK 
(ok. 176-250 mm) kolor biały, bez okna  

opak (1 opak =  500 
szt) 

11 
 

 

44 
Koperty listowe samoprzylepne C-6 SK 
(ok. 114-162 mm) kolor biały, bez okna  

opak (1 opak =  1000 
szt) 

7 
 

 

45 
Koperty listowe samoprzylepne DL SK 
(ok. 110-220 mm) kolor biały, bez okna   

opak (1 opak =  1000 
szt) 

7 
 

 

46 
Koperty listowe samoprzylepne DL SK 
(ok. 110-220 mm) kolor biały, okno 
prawe 

opak (1 opak =  1000 
szt) 

22 
 

 

47 
Koperty na płytę z oknem o średnicy ok. 
100 mm wymiary:ok130x130 mm w 
kolorze białym 

szt 50 
 

 

48 

Koperty z rozszerzanym brzegiem 
wymiary: ok. 303x413 mm-wymiar 
zewnetrzny, ok. 252x345x46-wymiar 
wewnętrzny, z paskiem samoklejącym w 
kolorze białym 

szt 250 
 

 

49 

Koperty z rozszerzanymi bokami i 
spodem samoklejące z paskiem (ok. 
250x353x38mm) kolor brązowy, bez 
okna   

szt 140 
 

 

50 

Koperty z rozszerzanymi bokami i 
spodem samoklejące z paskiem (ok. 
280x400x40mm) kolor brązowy, bez 
okna   

szt 50 
 

 

51 

Korektor TOMA w taśmie TO-012 lub 
równoważny, szerokość ok. 5 mm i 
długości ok. 8m, przezroczysta 
obudowa, system kontroli naprężenia 
taśmy 

szt 13 
 

 

52 

Koszulka format A4 na katalogi, z 
poszerzonym bokiem i dnem ok. 20 
mm,  grubość ok. 170 µm, wykonana z 
folii PCV   

opak (1 opak=5 szt) 9 
 

 

53 

Koszulki format A4 , z poszerzanym 
brzegiem o pojemności do 60 kartek, 
wykonane z mocnej folii 
polipropylenowej (PVC), grubość ok.120 
µm 

szt 25 
 

 

54 

Koszulki format A4 z klapką, z 
poszerzanym brzegiem ok.23 mm, 
zamykane od góry klapką, 
multiperforowane, pasek perforowany 
wzmocniony , wykonane z mocnej folii 
polipropylenowej (PVC) grubość ok.170 
µm 

opak (1 opak=5 szt) 35 
 

 

55 

Koszulki format A4, z poszerzanym 
brzegiem, o pojemności do 200 kartek, 
wykonane z mocnej folii PVC, grubość 
ok. 170 µm 

szt 10 
 

 

56 
Koszulki groszkowe na dokumenty, 
format A4, otwierane u góry, wykonane 
z folii PP, grubość ok. 48  µm,   

opak (1 opak= 100 
szt.) 

15 
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57 
Koszulki format A 4, mieszczące ok.80 
kartek, wykonane z folii PP o grubości 
ok.120  µm 

 opak (1 opak=25 
szt.) 

5 
 

 

58 
Koszulki na CD A4 Bantex lub 
równoważne 

szt 40 
 

 

59 

Koszulki na dokumenty o formacie A4, 
krystaliczne, otwierane u góry, 
wykonane z folii polipropylenowej: 
między 45 - 55  µm, wpinane do 
segregatora  

opak (1 opak = 100 
szt) 

21 
 

 

60 

Lakierowana teczka A4 z gumką z 
mocnego kartonu ok. (400 g/m2) 
barwionego i lakierowanego z 
zewnętrznej strony, z trzema 
zakładkami w środku, zielona 

szt 10 
 

 

61 
Linijka plastikowa przeźroczysta długość 
20 cm 

szt 8 
 

 

62 
Linijka plastikowa przeźroczysta długość 
30 cm 

szt 5 
 

 

63 

Marker olejowy, wodoodporny, do 
pisania po wszystkich rodzajach 
powierzchni, w tym po drewnie i 
plastiku, końcówka okrągła, fibrowa, 
grubość linii około 0,8-1,2 mm, kolor 
srebrny 

szt 1 
 

 

64 

Marker permanentny, aluminiowa 
wytrzymała obudowa, końcówka 
okrągła o grubości ok. 0,9 mm, długość 
pisania - min. 900 m; tusz 
wodoodporny, szybkoschnący, kolor 
czarny  

szt 17 
 

 

65 
Marker wodoodporny CD/ DVD ,  
uniwersalna końcówka, grubość linii ok. 
1-2 mm, kolor złoty lub srebrny 

szt 12 
 

 

66 

Markery  do tablic i flipczartów, z 
okrągłą końcówką, z gąbką w zestawie; 
typu PENTEL MWLM4N lub 
równoważny.  

komplet = 4 kolory + 
gąbka 

1 
 

 

67 

Masa montażowa wielokrotnego użytku, 
biała, do przytwierdzania papieru lub 
małych przedmiotów do powierzchni 
drewnianych, szklanych i plastikowych 

szt 3 
 

 

68 
Mysz optyczna, 3 przyciski, rolka, PS/2, 
800dpi, kolor czarny, kompatybilność z 
systemem Windows XP/Vista/7   

szt 6 
 

 

69 
Notes do notowania - kostka, kolorowy, 
z klejoną krawędzią, wymiary ok. 
8,5x8,5 cm, kostka min 300 karteczek 

szt 2 
 

 

70 

Notes samoprzylepny typu DONAU lub 
równoważny (opakowanie 4 bloczki po 
50 kartek), ok. 38x51 mm,  
fluorescencyjne kolory 

opak 5 
 

 

71 

Notesy samoprzylepne, żółte, typu Post-
IT lub równoważne, 100 kartek w 
notesie, wymiary: ok.38x51 mm, 3 szt. 
w zestawie, 

zestaw 12 
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72 

Nożyk biurowy do cięcia papieru, 
tektury, foli itp. Grubość ostrza ok.9 
mm. Ostrze wykonane ze stali 
nierdzewnej. Nożyk  wyposażony w 
przycisk automatycznie blokujący 
ostrze. Obudowa wykonana z tworzywa. 

szt 2 
 

 

73 
Ofertówka sztywna- krystaliczna, 
otwierana od góry i prawej strony, 
format A4 

opak (1 opak=25 szt) 3 
 

 

74 

Ofertówka wykonana z twardej folii 
PCV, przeźroczysta, zgrzana w literę L 
posiadająca wcięcie na palec 
umożliwiające łatwe otwarcie ofertówki. 
Format A4.Prawy górny róg 
zaokrąglony, grubość folii ok. 0,20  µm  

 opak (1 opak= 25 sz) 50 
 

 

75 
Ofertówka A4 sztywne, zgrzewane w 
literę U, przeźroczyste, grubość folii ok. 
0,20  µm 

 opak (1 opak.= 25 
sz) 

50 
 

 

76 
Okładka do bindowania - karton 
skóropodobny, format A4, ok. 270 
g/m2,  kolor czarny 

opak (1 opak = 50 
szt) 

2 
 

 

77 
Okładka do bindowania -(przód) folia 
przeźroczysta, format A4 

opak (1 opak = 50 
szt) 

2 
 

 

78 

Okładka introligatorska twarda oprawa, 
bez nadruku, z narożnikiem i ozdobnym 
sznurkiem, Wymiary ok. 220x310, kolor 
granatowy 

szt 25 
 

 

79 

Okładka twarda na dyplom oprawiona w 
okleinę powleczoną PVC, z narożnikiem 
oraz ozdobnym sznurkiem, wymiary: ok. 
220x310 mm, kolor bordowy    

szt 50 
 

 

80 
Pamięć USB 2.0, 6 gb., max. Wymiary: 
szer. 60 mm x wys. 19 mm x głębokość 
10 mm. 

szt 2 
 

 

81 

Papier do flipchart biały, gładki  rozmiar 
ok. 65x100 cm, ze specjalnie wyciętymi 
otworami do mocowania na tablicy, 
gramatura ok. 70 g/m2 

opak (1 opak = 50 
akruszy) 

3 
 

 

82 

Pióro kulkowe typu Pentel BL-77 lub 
równoważne, z płynnym 
szybkoschnącym tuszem żelowym,  z 
końcówką ok. 0,7 mm, posiadające 
gumowy uchwyt, system przyciskowy, 
na wkłady wymienne, kolor niebieski 

 szt. 20 
 

 

83 
Płyty DVD +R pojemność 4,7 GB 
prędkość zapisu 16x  

pudełko (1 pudełko = 
25 szt) 

2 
 

 

84 

Podkładka żelowa pod mysz i 
nadgarstek - materiałowa czarna, 
(podpórka wypełniona żelem), 
antypoślizgowa podstawa, wymiary ok: 
dł. 250 x szer. 210 x grub. 25 mm 

szt 6   

85 
Podkładka żelowa przed klawiaturę 
czarna, posiadająca antypoślizgową 
podstawę, długość ok. 48 cm 

szt 2   

86 

Pojemnik na czasopisma, dokumenty o 
formacie A4, wykonany z mocnego 
tworzywa, wzmocniona podstawa, niski 
przód ułatwiający wkładanie i 
wyjmowanie dokumentów, częściowo 
otwarty grzbiet ułatwiający ustawianie 
pojemnika na półce, na grzbiecie 

szt 4   
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miejsce na etykietę, wymiary: około 69 
x 320 x 265 mm (gł. x wys. x szer.), 
kolor: niebieski przeźroczysty 

87 

Przekładki kartonowe 1/3 A4 wykonana 
z kartonu o gramaturze 190g/m2, 
wymiar ok. 235xx105 mm, dziurkowane, 
miks kolorów 

szt 100   

88 
Przekładki kartonowe A4, dziurkowane, 
kolorowe 

opak (1 opak=25 szt) 2   

89 

Pudełka (kartony) archiwizacyjne 
otwierane z boku, do przechowywania 
dokumentów w formacie A4, miejsca do 
opisu zawartości na grzbietach i bocznej 
ściance, otwór na palec. Grubość 
pudełka: ok. 200 mm 

szt 10   

90 

Pudełka archiwizacyjne, z tektury 
falistej, do dokumentów o formacie A4, 
z otworami ułatwiającymi wyjmowanie 
pudełek z pudła zbiorczego, grzbiet: ok. 
150 mm  

szt 10   

91 
Rozszywacz do usuwania zszywek 
z dokumentów, kolor niebieski 

szt 17   

92 

Samoprzylepne zakładki indeksujące w 
kształcie strzałek w kolorach 
fluorescencyjnych. Możliwość 
wielokrotnego przyklejania do różnego 
rodzaju powierzchni. 5 kolorów w 
opakowaniu, wymiary ok. 25x45 mm 

opak (1 opak =5 x 25 
szt) 

11   

93 

Segregator A4, szerokość grzbietu ok. 
80 mm, oklejony na zewnątrz i 
wewnątrz poliolefiną, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, na 
grzebiecie dwustronna etykieta, dwa 
otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, 
na grzbiecie otwór na palec, w kolorze 
niebieskim 

szt 50   

94 

Segregator A4,  szerokość grzbietu ok. 
50 mm, z mechanizmem dźwigowym, 
wykonany z kartonu pokrytego z 
zewnątrz poliolefiną, dolna krawędź 
wzmocniona metalową szyną, 
posiadający wymienną etykietę na 
grzbiecie 

szt 22   

95 

Segregator ringowy na 2 ringi o 
średnicy 25 mm, szerokość grzbietu ok. 
35 mm, wykonany z kartonu pokrytego 
na zewnętrz i wewnątrz folią z 
poliolefiny, posiadający dwustronną 
wymienna etykietę 

szt 10   

96 

Segregator A4, szerokość grzbietu, ok. 
75mm, oklejony na zew. i wew. 
poliolefiną. Dolne krawędzie 
zabezpieczone metalowymi okuciami, 
dwustronna etykieta na grzbiecie, dwa 
otwory na przedniej okładce-
zabezpieczone metalowymi okuciami- 
utrzymujące segregator w zamknięciu, z 
otworem na palec na grzebiecie 

szt 60   

97 
Skoroszyt Oczkowy Tekturowy Biały  
(Pełny) A4 

szt 2000   

98 

Skoroszyty A4, przednia okładka 
przezroczysta sztywna, tylna o kolorze 
niebieskim, wykonane z mocnego PCV, 
perforowanie umożliwiające wpięcie do 
segregatora 

szt 30   
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99 
Spinacze biurowe okrągłe typu GRAND 
R-28 mm lub równoważne 

opak (1 opak=1000 
szt) 

2   

100 
Sprężone powietrze do czyszczenia 
klawiatury, pojemność  250 ml 

szt 3   

101 

Sznurek typu Herlitz "Pack - O - Mat" o 
długości 120 m w plastikowym 
pojemniku z wieczkiem zamykającym, 
wyposażonym w nóż odcinający oraz 
spinacz zapobiegający niepożądanemu 
rozwinięciu się i splątaniu sznurka lub 
równoważny 

szt 4   

102 

Tabliczka informacyjna na biurko z 
kieszenią na wymianę informacji, 
wykonana z akrylu, koloru 
bezbarwnego, rozmiary ok. 150/148 
mm (A6) możliwość ustawienia w pionie 
lub w poziomie 

szt 10   

103 

Tabliczka informacyjna stojąca, 
jednostronna, format A4,  do 
zamieszczania kartki z nadrukiem, z 
możliwością ustawienia w pionie i 
poziomie oraz możliwością zmiany kąta 
nachylenia tabliczki. Wykonana z 
tworzywa.  

szt 10   

104 
Taśma dwustronna, wymiary ok. 38 mm 
x 5 m 

szt 2   

105 
Taśma klejąca, przeźroczysta, szer. ok. 
18 mm, długość ok. 20m 

szt 50   

106 
Taśma klejąca, przeźroczysta, szer. ok. 
25 mm, długość ok. 20 m. 

szt  10   

107 
Taśma pakowa, przeźroczysta, szer. ok. 
48 mm, długość ok. 46m  

szt 12   

108 
Taśma samoprzylepna z podajnikiem, 
szer. ok. 19 mm, długość ok. 7,5 m 

szt 10   

109 
Teczka kolorowa kartonowa A4 z 
gumką. 

szt 10   

110 

Teczka kopertowa typu Leitz Bebop, do 
przenoszenia dokumentów o formacie 
A4, zamykana na 2 zatrzaski, 
mieszcząca do 120 kartek lub 
równoważna 

szt 16   

111 

Teczka na gumkę, polipropylenowa do 
przenoszenia i archiwizowania 
dokumentów o formacie A4, do 100 
kartek, bez przegródek  

szt 5   

112 
Teczka papierowa, wiązana, do 
przechowywania dokumentów, format 
A4, gramatura ok.250 g/m, kolor biały  

szt 30   

113 
Temperówka szkolna metalowa, kolor 
srebrny, z 1 ostrzem -do ołówków i 
kredek 

szt 12   

114 

tusz do pieczątek samotuszujących, 
buteleczka ok. 25 ml z końcówką 
ułatwiającą nasączanie poduszek, kolor 
granatowy 

szt 1   

115 Tusz do pieczątki w płynie (czarny) szt 1   

116 Tusz do pieczątki w płynie (czerwony) szt 1   
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117 
Wąsy uzupełniające skoroszytowe z 
metalowymi wąsami i listewką 
dociskową. 

opak (1 opak = 250 
szt) 

4   

118 
Wymazywacz do atramentu z 
cienkopisem w drugiej końcówce, rodzaj 
końcówki M 

szt 2   

119 

Zakładki indeksujące z dyspenserem,  
rozmiar ok. 12x43mm, z substancją 
klejącą na bazie wody, wielorazowe, 
wykonane z PP o grubości ok. 60  µm, 
w kolorach fluorescencyjnych  

kpl (1 kpl = 4 bloczki 
po 35 zakładek w 

każdym)  
3   

120 

Zakreślacz fluorescencyjny z 
nierozmazującym się, nietoksycznym i 
trwałym tuszem. Końcówka ścięta, 
grubość linii pisania 1-5 mm, długość 
linii pisania ok. 200m, różne kolory. 

szt (po 4 w 
opakowaniu) 

9   

121 

Zakreślacz fluoroscencyjny do znaczenia 
tekstu, z nierozmazującym się, 
nietoksycznym i trwałym tuszem, 
grubość linii pisania: 1-5 mm, długość 
linii pisania około 140 m, kolor żółty 

szt 15   

122 

Zestaw cienkopisów typu Stabilo Point 
88 lub równoważnych, tusz odporny na 
wysychanie, grubość linii: ok. 0,4 mm, 6 
różnych kolorów w opakowaniu 

opak 9   

123 

Zestaw do czyszczenia ekranów i 
powierzchni szklanych: płyn posiadający 
właściwości antystatyczne, nie 
zawierający alkoholu o pojemności ok. 
125 ml oraz suche ściereczki o 
podwyższonej pojemności, 20 sztuk.  

zestaw 4   

124 
Znaczniki samoprzylepne, neonowe, ok. 
15x50 mm 

opak (1 opak = 100 
kart) 

19   

125 

Zszywacz metalowy w plastikowej 
obudowie, ładowany od góry, 
jednorazowa możliwość zszycia ok. 30 
kartek, na zszywki 24/6, opcja 
zszywania do wewnątrz albo na 
zewnątrz, głębokość zszywania min. 60 
mm 

szt 13   

126 
Zszywki metalowe do zszywaczy 
biurowych, rozm. 24/6  

opak (1 opak= 1000 
szt) 

24   

127 
Zszywki rozm.23/15 XL, stalowe – 
galwanizowane,  

opak (1 opak=1000 
szt) 

2   

RAZEM  
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………….. 

z dnia 

……………………… 

Protokół odbioru dostawy  

   

 

Dostawa wykonana przez : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

dla Województwa Małopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

 

zgodnie z zawartą umową nr                        z dnia 

 

sporządzony w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego                                                   Przedstawiciel Wykonawcy 

 

…………………………………………………     …………………………………………. 

 

poświadcza wykonanie dostawy: 

polegającej na dostarczeniu w dniu  ……………… 2013 r. artykułów biurowych (zgodnie z zamówieniem 

częściowym z dnia …………………2013 r.):  

 

W dostarczonych artykułach biurowych: 

a) nie stwierdzono wad*) / stwierdzono wady*)  

b) stwierdza się, iż dostawa została zrealizowana w terminie wynikającym z umowy*) / dostawa została 

zrealizowana po terminie wynikającym z umowy*) 

c) stwierdza się, iż ilość i rodzaj dostarczonych materiałów jest zgodna z ilością i rodzajem 

zamówionych materiałów*)/ ilość i rodzaj dostarczonych materiałów nie jest zgodna z ilością i 

rodzajem zamówionych materiałów*) 

d) stwierdza się, iż ilość i rodzaj dostarczonych materiałów jest zgodna z ilością i rodzajem materiałów 

ujętych na przedkładanej fakturze/ stwierdza się, iż ilość i rodzaj dostarczonych materiałów nie jest 

zgodna z ilością i rodzajem materiałów ujętych na przedkładanej fakturze 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Na tym Protokół zakończono. 

Podpisy  

 

Przedstawiciel Zamawiającego  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

…………………………………… ……………………………….. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


