Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
Nr 4/2019/RR/MAM
Dotyczy projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, numer POWR.04.03.00-00-0091/17

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej zgodnie
z poniższymi informacjami:
1. Zamawiający:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
NIP: 945 210 21 52
REGON: 120 665 488
2. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:
30190000-7 (różny sprzęt i artykuły biurowe)
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MATERIAŁ
Bloczki samoprzylepne wielokolorowe 75x75 op.100 kartek.
Koszulka na dokumenty A4 op. 100 szt. o grub. min.48mic.
Markery do tablic z okrągłą końcówką, sucho ścieralne, op. 4
kolory + gąbka.
Papier biurowy, format A4, o parametrach nie gorszych niż:
gramatura 80 g/m² / białość CIE160. Przeznaczony do drukarek
atramentowych i laserowych. Opakowanie (ryza) 500 arkuszy.
Papier biurowy o parametrach nie gorszych niż: format A4 /
gramatura 160 g/m² / białość CIE160. Przeznaczony do drukarek
atramentowych i laserowych. Opakowanie (ryza) 250 arkuszy.
Przekładki do segregatora 1/3 A4 (ok. 240x105 mm) – op. 100
sztuk, różne kolory, posiadające min. 2 otwory do wpinania w
zamki segregatorowe 2 ringowe. Przekładki wykonane z kartonu
o gramaturze minimum 190 g/m.
Segregatory A4, szerokość grzbietu 50 mm, różne kolory,
wyposażone w mechanizm dźwigowy z dociskaczem. Okładki
segregatora wykonane z twardej tektury pokrytej folią
polipropylenową.
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego na terenie Chrzanowa w ramach projektu „Miejsce Aktywnych
Mieszkańców”, numer POWR.04.03.00-00-0091/17
3. Szczegóły dotyczące zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia są zakupy materiałów biurowych i papierniczych w ramach
realizacji projektu. Zamawiający przewiduje zakupy między innymi wymienionych poniżej
materiałów:
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Segregatory A4, szerokość grzbietu 75 mm, różne kolory,
wyposażone w mechanizm dźwigowy z dociskaczem. Okładki
segregatora wykonane z twardej tektury pokrytej folią
polipropylenową.
Flamastry z dwiema końcówkami (cieńsza ok 0,2mm, grubsza ok
0,4mm). Opakowanie 10 kolorów zapakowane w etui,
wentylowane zatyczki.
Pendrive o pojemności min. 8 GB
Blok biurowy, notatnik w kratkę, 80-100 kartek, z perforacją do
wpinania w segregator A-4
Długopis z wymiennym wkładem, obudowa wykonana z plastiku
pochodzącego z recyklingu, gumowany uchwyt dla dużego
komfortu pisania
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b) Szczegółowe zamówienia będą dokonywane na bieżąco w ramach realizacji projektu.
c) Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w celu porównania cen przykładowego zestawu
materiałów biurowych i papierniczych u różnych dostawców.
d) Zamawiający przewiduje wyłonienie jednego lub większej liczby dostawców, którzy będą
realizować przedmiot zamówienia na podstawie oferowanych cen za zakup i dostawę
przykładowego zestawu materiałów biurowych i papierniczych.
e) Ilości i rodzaj poszczególnych materiałów zamawianych w ramach projektu mogą być różne
od podanych w rozeznaniu. Ilości i rodzaje materiałów wymienione powyżej są orientacyjnym
zestawem materiałów i zostały określone jedynie w celu porównania ofert cenowych.
f) Wykonawca zamówienia każdorazowo zobowiązuje się do dostarczania zamawianych
artykułów biurowych i papierniczych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na
terenie Chrzanowa.
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2020.
5. Miejsce dostawy: Chrzanów.
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7. Informacje dodatkowe:
a) W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ich propozycji cenowych,
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6. Składanie propozycji cenowych:
a) forma: pisemna lub elektroniczna, tj. złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
wysłanie e-mailem skanu podpisanej propozycji cenowej na adres e-mail:
monika.wasowicz@bis-krakow.pl – według wzoru formularza propozycji cenowej, który
stanowi załącznik do niniejszego zapytania (decyduje data wpływu),
b) cena powinna być obliczona jako całościowa cena brutto za przykładowy zestaw materiałów
biurowych i papierniczych zgodny z zestawieniem opisanym w punkcie 3 niniejszego
rozeznania (z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT),
c) termin: 05.08.2019 r. do godziny 12:00.

b) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego,
c) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego,
d) Niniejsze postępowanie ma charakter rozeznania cenowego i nie stanowi dla Zamawiającego
zobowiązania do zawarcia umowy,
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową,
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia oraz ewentualnej
rezygnacji z zamówienia,
g) Dodatkowych informacji udziela: Monika Wąsowicz, e-mail: monika.wasowicz@biskrakow.pl.

Kraków, dnia 24.07.2019 r.
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Załącznik:
Formularz propozycji cenowej

