
ZAŁĄCZNIK  NR  2

do zaproszenia do złożenia oferty

(pieczęć Wykonawcy)1
FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywna sprzedaż
i  dostawa  materiałów  biurowych  do Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  
i  Krwiolecznictwa  dr  Konrada  Vietha  w  Radomiu  (znak   sprawy:  ZR-106/2018)
oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: ………………………………………. oświadczają2,:

Oświadczenia  od  wykonawcy  w  zakresie  wypełnienia  obowiązków  informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu
zamówienia: 

za łączną wartość brutto (z podatkiem VAT) .................................................................. zł 

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

lp.
Przedmiot zamówienia Ilość

Wartość
netto w zo

Wartość
Brutto w zo

1. 2. 3.

1
1
1
1

Papier uniwersalny 80 g/m2  klasy A. Przeznaczony do kopiarek, 
drukarek laserowych i atramentowych oraz do wydruków 
kolorowych. Biaoość min. 166 wg skali biaoości CIE. Przeznaczony do 
dwustronnego drukowania, ryza 500 arkuszy. Format A4 600 ryz

 Zalecane firmy  nteinatinal  apei, Multiasei, Xeiix

2.
Kolorowy papier do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych. 

Format A4, gramatura 210 g/m2. Kolor – piaskowy, Ryza 250 szt. 
TROPHEE 2204/210

5 ryzy

3.
 Papier format A-4 gramatura 210-297g/m2. Kolor biaoy

4 ryzy

1  w przypadku wykonawców występujących wspólnie pieczęć 
pełnomocnika 
2  niepotrzebne 
skreślić



4.
 Papier komputerowy 240-2,Oryginao + kopia ,samokopiujący

25 op.

5.
 Papier komputerowy 240-4

Oryginao + 3 kopie ,samokopiujący 35 op.

6.

Bloczki samoprzylepne – żóote. W bloczku 100 kartek. Format 76x76 
mm. 

80
bloczkó

w

7.
Bruliony w oprawie, 96 kartkowe. Papier w kratkę o gramaturze 60g/
m2. Szyte introligatorsko. Format A4. 10 szt.

8.
Bruliony w oprawie, 160 kartkowe. Papier w kratkę o gramaturze 
60g/m2. Szyte introligatorsko. Format A5. 5 szt.

9.

Dougopisy jednorazowe w wkoadem: niebieskim -.1000 szt., czarnym 
– 400 szt., wkoadem o grubości końcówki 0,5 – 0,7 mm. 

Zalecane firmy  Bic, MBiciin,  CO,

2000 szt.

 

10.

Cienkopisy jednorazowe z metalową końcówką o grubości max.0,4 
mm. Kolor tuszu: czerwony - 40 szt., czarny – 10 szt., zielony – 10szt.

Zalecane firmy  entel,  Bilit, StabBili, Staedtlei,  ci,

60 szt.

11.

Ooówki drewniane o twardości HB. Z zaokrągloną końcówką, bez 
gumki.

Zalecane firmy Staedtlei, StabBili

20 szt.

 

12.
Markery permanentne, grubość linii – 1 – 5 mm, kolor czarny.

Zalecane firmy  ddBing,  Bilit,  Bic,  ci, StabBili
20 szt.

13. Skoroszyt A4 – do segregatora 300szt

14.

Zakreślacze fuorescencyjne. Kolory: żóoty, zielony i pomarańczowy, 
różowy. Grubość linii końcówki ścietej 1-5 mm. Różne kolory.

Zalecane firmy  Bic, StabBili, Dinau,  ci

30 szt.

 

15.
Gumki do ooówka. Usuwa ooówek nie naruszając struktury papieru. 

Zalecane firmy Staedtlei,  entel, TBipp- x, Dinau

5 szt.

 

16.
Korektory w poynie, pióro. Szybkoschnące. 

Zalecane firmy  iBit, TBipp- x, Dinau

5 szt.

 

17.
Taśma klejąca przezroczysta o wymiarach 18 mm x 20m. (± 1 mm)

Zalecane firmy Scitch, Tesa

15 szt.

 

18.
Taśma szara pakowa na bazie mocnego kleju. Wymiary: do. 66 m. x 
szer. 50 mm.  (± 1 mm) 50 szt.



19.
Klej w sztyfcie min. 17 g. 

Zalecane firmy  UH , Tesa,  entel,  iBit,  ndesBit
50 szt.

20.
Spinacze biurowe, metalowe, owalne. 28 mm. W opakowaniu 100 
szt. 35 op.

21.
Nożyczki do cięcia papieru, kartonu, taśmy, sznurka. 

Ostrze ze stali nierdzewnej, do . nożyczek. 21 cm. (± 10 mm)
5 szt.

22.

Dziurkacze z ogranicznikiem formatów. Wykonane z metalu z 
pojemnikiem na odpadki. Dziurkuje jednorazowo do 30 kartek (±2 
mm). Na 2 dziurki. Kolor czarny lub granatowy.

Zalecane firmy ieBitz,  sselte, SAX 

5 szt.

 

23.

Zszywacze biurowe na zszywki 24/6 i 26/6. Zszywa jednorazowo do 
ok. 30 kartek (±2 mm) Goębokość wsuwania kartek 65 mm. (± 1 mm)

Zalecane firmy ieBitz,  sselte, SAX, Acci Rexel, RapBid

5 szt.

24. Zszywki 24/6. W opakowaniu 1.000 szt. 20 op.

25. Taśma klejąca dwustronna 5 szt.

26. Zszywki maoe op. 1000 szt. 25 op.

27. Spinacze duże 50 mm op. – 100szt 30 op.

28. Foliopis S -40 szt / M – 10  czarny 50 szt.

29. Linijki 30 cm wykonane z przezroczystego plastku. 5 szt.

30.

Tusz do stempli gumowych czarny i czerwony. 10 butelek czarnego 
tuszu i 10 butelek czerwonego. Pojemność buteleczki 30 ml. (±2 mm),

Zalecane firmy  elBikan, NiiBis, Stangei, UHiise

20 but.

 

31.

Segregatory A4 z mechanizmem dźwigowym. Wykonane z kartonu 
pokrytego z zewnątrz polipropylenem. Dolna krawędź wzmocniona 
metalową szyną. Z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie i 
okutym otworem. Szerokość grzbietu 75 mm. (± 5 mm)  Kolory: 
czarne, zielone, granatowe, żóote, czerwone

Ilość segregatorów w danym kolorze będzie określana w poszczególnych 
zamówieniach.

150 szt.

32.

Segregatory A4 z mechanizmem dźwigowym. Wykonane z kartonu 
pokrytego z zewnątrz polipropylenem. Dolna krawędź wzmocniona 
metalową szyną. Z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie i 
okutym otworem. Szerokość grzbietu: 50 mm. (±5 mm),  (Kolory: 
czarne, zielone, granatowe, żóote, czerwone

Ilość segregatorów w danym kolorze będzie określana w poszczególnych 
zamówieniach.

50 szt.



33.

Segregatory A5 z mechanizmem dźwigowym. Wykonane z kartonu 
pokrytego z zewnątrz polipropylenem. Dolna krawędź wzmocniona 
metalową szyną. Z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie i 
okutym otworem. Szerokość grzbietu 75 mm. (±5 mm), Kolory: 
czarne, zielone, granatowe, żóote, czerwone

Ilość segregatorów w danym kolorze będzie określana w poszczególnych 
zamówieniach.

10 szt.

 

34.

Koszulki A4 na dokumenty. Przezroczyste, groszkowe. Wykonane z 
folii o grubości min. 40 mikronów. Otwarte na górze ze 
wzmocnionym dziurkowanym brzegiem. W opakowaniu 100 szt. 
Zalecane firmy  sselte,  antex, Dinau

100 op.

35.

Teczki 3 skrzydoowe z gumkami narożnymi w kolorze teczki oraz z 
bocznymi zakoadkami zabezpieczającymi dokumenty przed 
wypadaniem. Format A4. 200 szt. plastkowe, 100 szt. tekturowe. 300 szt.

36.
Skoroszyty z wąsem metalowym, formatu A4. Wykonane z miękkiego
polipropylenu. Tylna okoadka kolorowa, przednia przezroczysta.

150 szt.

37. Póoka na dokumenty, format A4, możliwość oączenia póoek, 20 szt.

38. Ręczniki papierowe, biaoe w rolce 300 op.

39. Pinezka 5 op.

RAZEM 

40.OŚWIADCZAMY,  że  sposób  reprezentacji  spółki  /  konsorcjum3 dla  potrzeb  niniejszego
zamówienia  jest  następujący: ………………………………………………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja).

41.OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od
daty podpisania umowy.

42.OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  zaproszeniem  do  złożenia  oferty  i  uznajemy  się  
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

43.UWAŻAMY  się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert.

44.ZAMÓWIENIE  zamierzamy  zrealizować  sami4/z  udziałem  Podwykonawców  w  następujących
częściach zamówienia: …………………………………………………………...…………..………………
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez Podwykonawców)

7.  OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy,  które  stanowią
załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty  do zawarcia  umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

3  niepotrzebne skreślić
4  niepotrzebne skreślić



8.  Wszelką korespondencję  w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
.........................................................................................................................................................
nr. tel.: .................................., fax.: ..................................., e-mail : ………………………………

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.   ............................................................................................

2.   ............................................................................................

3.   ............................................................................................

................................ dn. ........................    .....................................................................................
podpis wykonawcy5 lub upełnomocnionego 
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

5  w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik
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