
ROZEZNANIE CENOWE 

 

   Zakład Poprawczy w Jerzmanicach – Zdroju uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na: 

    DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I MATERIAŁÓW BIUROWYCH W OKRESIE 

2021/2022 R.    

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):  

30197644-2- papier kserograficzny 

30190000-7- różny sprzęt i artykuły biurowe 

1. Termin realizacji zamówienia: maj 2021- kwiecień 2022 

2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik 
do niniejszego rozeznania cenowego . 

3. Ocena ofert: cena- 80 pkt. oraz bezpośrednia dostawa do siedziby zamawiającego- 20 
pkt.  

4. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy przesyłać tylko  pocztą na adres: sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl    

             do dnia 19.04.2021 r. do godz. 15.30 

5. Ocena  ofert nastąpi w dniu 20.04.2021 r. godz. 8.00 a o wyborze najkorzystniejszej 
oferty zostaną poinformowani wszyscy oferenci .  

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny Michał Grek-                               

tel. 609-964-445 lub e mailem: sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl    

 

 

                                                                                        ………………………………………. 
                                                                                                                          podpis prowadzącego zamówienie 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………….   

Siedziba:…………………………………………………………………………………..   

Adres poczty elektronicznej:  ..............................................................................................  

Strona internetowa ………………………………………………………………………... 

Numer telefonu: ......................................  adres e mail: ……………………………………………..  

Numer REGON: ...............................................Numer NIP:……………………….... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zakład Poprawczy Jerzmanice – Zdrój 20 

59-500 Złotoryja 

www.jerzmanice.zp.gov.pl  

E-mail : sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl  

Telefon, 609-964-445  

Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie rozeznania cenowego na dostawę materiałów 

biurowych, oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę: 

Cena ofertowa netto : ...................................................zł 

Podatek VAT: ………………………..zł 

Cena ofertowa brutto:..................................zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………….zł 

Oświadczam, że : 

Wykonam zamówienie publiczne przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Termin płatności: do 30 dni przelewem na konto po każdej dostawie i przedłożeniu faktury 

VAT.  



Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

 

Osoba /osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: ze strony Wykonawcy : ……………………………………………………………… 

Ze strony Zamawiającego : kierownik administracyjny Michał Grek tel. 609964445 lub 

adresem e- mail sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl  – sprawy formalne;  Teresa Lasoń/ 

Barbara Dominiak- w sprawach merytorycznych (76) 878 38 58 wew.42 

 

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

Imiona i nazwiska osób                                                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych. 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy                                                 do reprezentowania Wykonawcy     
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UMOWA Nr ……/20….. (projekt) 
 

 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 

Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach – Zdroju zwanym w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowanym przez:  

p.o. Dyrektora Zakładu, w imieniu, którego działa mgr Damian Banaszyński  

a 

Firmą ……………………………………………………………………………………. zwaną w treści umowy 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………….. 

§ 1                                                                                                    

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

materiałów biurowych, których szczegółowy opis, ilości oraz cena zostały wskazane w 

załączniku nr 1  

2. Ilość towaru wskazana w załączniku jest ilością orientacyjną. Zamawiający będzie składał w 

okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość towaru 

zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż 

podana w załączniku do formularza ofertowego i z tego tytułu Wykonawca nie może 

dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany towar odpowiada Polskim Normom i posiada 

wszelkie wymagane certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i użytku. 

§ 2 

1. Dokładne ilości poszczególnych partii towaru przedstawiane będą Wykonawcy przez 

Zamawiającego telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność do obiektu Zamawiającego oraz towar rozładować do magazynu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków jakościowych i sanitarnych 

produkcji oraz transportu towaru. 

§ 3 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego towaru Zamawiający dokona w dniu dostawy 

określonej partii towaru. 



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówionej partii towaru nie 

odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma 

obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy i dostarczyć go następnego dnia. 

3. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze 

po jego przyjęciu, Zamawiający wyśle bezzwłocznie Wykonawcy zawiadomienie o tym fakcie 

wraz z protokołem stwierdzającym wady lub braki (reklamacja). 

4. Zgłoszoną reklamację Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć i zawiadomić 

Zamawiającego o zajętym stanowisku w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia. Brak 

odpowiedzi w tym terminie oznaczać będzie uwzględnienie reklamacji. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku  zapłaty za wadliwy towar. 

6. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem                                       

i przeprowadzeniem zabiegów sanitarnych oraz koszty dezynfekcji. 

§ 4 

1.Wartość całkowita netto dostawy wynosi ……………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………….zł 

Kwota podatku VAT wynosi: ……………………………………zł 

Słownie zł: ……………………………………………………….zł 

Wartość całkowita brutto dostawy wynosi: ……………………..zł 

Słownie: …………………………………………………………zł 

2. Ceny jednostkowe towaru określone w załączniku nr 1 nie mogą ulec podwyższeniu w 

trakcie realizacji niniejszej umowy. 

W przypadku zmiany wysokości podatku VAT w okresie trwania umowy, zmianie ulegnie 

kwota podatku VAT i cena brutto; cena netto pozostanie niezmieniona. 

§ 5 

Zapłata przez Zamawiającego za dostarczony towar następować będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, z 

zastrzeżeniem postanowień § 3. 

 

 



§ 6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % ceny 

brutto, o której mowa w § 4 

2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru, Zamawiający może żądać       
kary umownej w wysokości 5% ceny brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 7 

1.  Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia 01.05.2021 do dnia 30.04.2022 

 

2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w każdym czasie za 

zgodą obu stron, albo z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

                                                                   § 8 

Wszystkie sprawy sporne wynikłe przy realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać 

polubownie, a nierozstrzygnięte poddane zostaną sądowi powszechnemu właściwemu 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                   § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 



 

Firma                                                                                                          Załącznik Nr 1   

               Kosztorys cenowy na dostawę materiałów biurowych i papierniczych 
    

Lp Nazwa artykułu Jedn 

miar 

Ilość Cena 

netto 

Podatek 

VAT zł 

 Wartość 

     brutto 

 

1 Blok techniczny A-3 szt 6    

2 Blok listowy A-4 kratka szt 60    

3 Blok listowy A-5 kratka szt 20    

4 Ekierka plastikowa 10 cm szt 40    

5 Kredki ołówkowe 12 kol. komp

l. 

6    

6 Kredki pastele olejne małe 12 kol. komp

. 

6    

7 Kątomierz szkolny plastikowy 10 cm szt 15    

8 Długopis typu CORVINA szt 300    

9 Długopis typu UNI Laknock szt 40    

10 Długopis typu PILOT G-2 szt 40    

11 Długopis typu PILOT BXGPN szt 50    

12 Cyrkiel szkolny met. do ołówka  szt 50    

13 Pisaki 4 kol. dwustronne z atestem komp

l 

15    

14 Zakreślacze z możliwością powt.napeł 

typu STAEDTLER 

szt 3    

15 Ołówki HB szt 200    

16 Gumka do mazania (ołówek/długopis) szt 50    

17 Klej roślinny w tubce plastykowej z 

atestem 

szt 200    

18 Pinezki metalowe /pudełko 50 szt/ szt 30    



19 Brystol 100x70 cm biały ark 50    

20 Brystol 100x70 cm kolorowy  ark 50    

21 Zeszyt 32 kartkowy w kratkę szt 1100    

22 Zeszyt 16 kartk. w kratkę szt 50    

23 Zeszyt 60 kartk. w kratkę szt 20    

24 Zeszyt 60 kartk w linie szt 20    

25 Zeszyt 96 kartk w kratkę twarda oprawa szt 10    

26 Zeszyt A-4 96 kartk twarda oprawa szt 5    

27 Skoroszyt plastikowy A-4 z twardej folii 

PCV, wierzch przeźroczysty, spód 

kolorowy, nie wpinany z papierowym 

paskiem 

szt 150    

28 Teczka tekturowa wiązana szt 30    

29 Spinacze biurowe 28 mm /opak.1000 

szt/ 

szt 1    

30 Temperówka metalowa jednoostrzowa szt 30    

31 Taśma samoprzylepna 19mm/33 m 

przeźroczysta 

szt 20    

32 Wkłady do długopisu typu UNI szt 50    

33 Zszywacz do zszywek 24/6 zszywający 

do 30 kart 

szt 3    

34 Zszywki 24/6  /Opak. 1000 szt/ szt 12    

35 Linia plastikowa 20 cm szt 80    

36 Koperta biała samoklejąca 114x162 szt 2000    

37 Koperta biała samoklejąca 162x229 szt 500    

38 Koperta biała samoklejąca 229x324 szt 250    

39 Koszulka foliowa wpinana A-4 szt 1000    

40 Papier do drukarki komputerowej 

375x12”, ilość składek 2000 

opak. 2    



41 Papier kserograficzny A-4,gramatura 

80g/m2,o parametrach nie gorszych niż 

POL-jet /ryza 500ark/ 

ryza 80    

42 Korektor (w piórze z końcówką 

metalową) klasy JUMBO, IMPEGA, lub 

PENTEL 

szt 4                                                                                      

43 Papier ksero A-3,gramat 80/m2 o 

parametr nie gorszych niż POL Speer 

/ryza 500ark/ 

szt 2    

44 Wkład do długopisu S.A.-7CN czarny szt 50    

45 Wkład do długopisu S.A.-7CN niebieski szt 50    

46 Farby plakat. 8 kolorów w komplecie kmpl  15    

47 Koperta B4 szara z szerokim dnem szt 50    

48 Dziurkacz biurowy do akt, rozstaw 

otworów 80 mm, wykonany z metalu 

lub tworzywa sztuczn. o wysokiej 

wytrzymałości, dziurkujący min. 25 kart 

szt 3    

49 Spinacze biurowe duże, z wysokiej 

jakości metalu, 48mm, opak. 100 szt 

opak. 1    

50 Taśma samoprzylepna szara o szer. 

45mm 

szt 6    

51 Papier pakowy szary   ark 20    

52 Bibuła marszczona kolorowa 200x50cm 

różne kolory 

szt 200    

53 Bibuła 10 kolorów A3 opak. 30    

54 Kalendarz stojący na biurko szt 10    

55 Kalendarz ścienny  na rok 2021 

ukazujący na każdej stronie miesiąc 

bieżący, poprzedni i nadchodzący 

szt 25    

56 Kalendarz na 2021r typu Teno z 

ułożeniem 2 dni na jednej stronie i 

posiadający alfabetyczną możliwość 

notowania numerów telefonów 

szt 5    



57 Folia do faksu PANASONIC KX- FC 228 szt 15    

58 Kalendarz trójdzielny szt 7    

 

 

 


