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     Wykonawca 

 
……………………………………………… 

           Adres 

 
……………………………………………… 

NIP 

 
……………………………………………… 
            nr telefonu, adres e-mail 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk 

 

O F E R T A   

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 65/PBP/2018 z dnia 10.12.2018 r. na dostawę materiałów 

biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-

edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, przedstawiam swoją ofertę: 

 

Kryterium nr 1 – cena: 

Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi: 

 

……………………….…………………………… zł brutto,  

słownie brutto …………………………………………………….…………………………………………………..złotych, 

 

Kryterium nr 2 - termin wykonania zamówienia 

Deklaruję/my, że zamówienie wykonany w ciągu: 

□ 7 dni od zawarcia umowy – 20 pkt. 

□ 10 dni od zawarcia umowy – 10 pkt. 

□ 14 dni od zawarcia umowy – 0 pkt. 

 

UWAGA! Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w kryterium „termin 

wykonania zamówienia”. 

 

Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena, jako cena ryczałtowa została prawidłowo 



 

skalkulowana i obejmuję wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu. Wykonawca 

oświadcza, że dostarczy następujące elementy przedmiotu zamówienia spełniające minimalne parametry 

techniczne wymagane przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji zamówienia będzie dostarczony następujący 

asortyment. Dodatkowo Wykonawca wskaże w poniższym zestawieniu producentów, typy oraz 

dokładne modele oferowanego asortyment.  

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

Uwzględniający zmiany z dnia 14.12.2018 r. 

Załącznik do Formularza Ofertowego 

 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Liczba sztuk 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 
Bloczek, kartki samoprzylepne, 
różnokolorowe, wym. 75x75 mm, nie mniej 
niż 100 kartek 

szt. 50 
  

2 
Bloczek, kartki samoprzylepne, 
różnokolorowe, o wymiarach 51x38 mm, 
nie mniej niż 100 kartek 

szt. 48 
  

3 
Zakładki indeksujące, kartki samoprzylepne 
(paski), różnokolorowe, o wymiarach 
19x76mm (4 x 100 kartek w opak) 

opak. 50 
  

4 
Blok rysunkowy A4, 20 białych kartek o 
gramaturze 80 g/m2, grzbiet klejony 

szt. 100 
  

5 
Blok techniczny A3,10 białych kartek o 
gramaturze min. 170 g/m2, grzbiet klejony  

szt. 100 
  

6 
Blok techniczny A4, 10 białych kartek o 
grubości 170g/m2, grzbiet klejony 

szt. 100 
  

7 Brystol B1, gramatura 200g/m2, biały ark. 100 
  

8 
Brystol kolorowy (71 x 101 cm) B1, 
gramatura 200g/ m2, niebieski 

ark. 100 
  

9 

Deska z klipem i zaczepem do powieszenia; 
wykonana z wysokiej jakości PP; 
pojedyncza (niezamykana); mocny 
mechanizm przytrzymujący kartki; 
wymiary: A4, kolor niebieski 

szt. 20 

  

10 

Długopis żelowy, karbowany uchwyt do 
trzymania, skuwka plastikowa z zaczepem, 
grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii 
pisania nie mniej niż 900 m, kolory: 
niebieskie (30 szt.), czarne (30 szt.) i 
czerwone (30 szt.) 

szt. 90 

  

11 
Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem 
formatu rozpiętość A4-B6, dziurkuje 25 
kartek, odległość między dziurkami 80 mm 

szt. 10 

  

12 
Gumki recepturki w opakowaniu nie 
mniejszym niż 40g, elastyczne, 
różnokolorowe gumki o różnych średnicach 

opak. 40 
  



 

13 
Gumki recepturki średnica: 100mm; 
grubość: 1,3mm; szerokość: 4,0mm; 
opakowanie 1000 g 

opak. 10 
  

14 

Planer (biuwar) uniwersalny: 
a) format A 2, 
b) podkład na biurko z kalendarzem 
dwuletnim 
c) z listwą ochronną, zabezpieczającą kartki 
przed zaginaniem, która posiada specjalną 
spodnią warstwę umożliwiającą przyssanie 
do podłoża 
d)  ilość kartek: min. 30 
e)  rok: 2019/2020 

szt. 10 

  

15 

Kalendarz biurowy stojący – klasyczny 
2019/2020) format 152 mm x 200 mm,  
b) oprawa grzbietu spiralna, 
c) tydzień na stronie, 
d) podstawa ze sztywnego kartonu 
formowana w stojak o profilu trójkątnym 

szt. 10 

  

16 
Klej do papieru, nietoksyczny, w płynie 50 
ml 

szt. 20 
  

17 

Klej klejący błyskawicznie cyanoakrylowy 
metal, gumę, szkło, plastyk, drewno, 
materiały porowate, dozowanie 
kontrolowane, pojemność nie mniej niż 2 
ml 

szt. 10 

  

18 

Klej w taśmie, poręczny, nanosi klej 
równomierną, cienką warstwą bez 
zabrudzeń, ergonomiczny kształt, 
mechanizm regulacji napięcia taśmy, 
długość taśmy 8,5 m, szerokość 8,4 mm 

szt. 20 

  

19 
Klej w tubie szkolny, biały, nietoksyczny, 
łatwo zmywalny, opakowanie nie mniejsze 
niż 40 gl 

szt. 50 
  

20 
Klipy biurowe do spinania dokumentów, 
metalowe 25 mm 

opak. po            
(12 szt.) 

50 
  

21 
Klipy biurowe do spinania dokumentów, 
metalowe 32 mm 

opak. po            
(12 szt.) 

50 
  

22 
Klipy biurowe do spinania dokumentów, 
metalowe 41 mm 

opak. po            
(12 szt.) 

50 
  

23 
Klipy biurowe do spinania dokumentów, 
metalowe 51 mm 

opak. po        
(12 szt.) 

50 
  

24 
Kołonotatnik A5 w kratkę 100 kart., miękka 
okładka 

szt. 40 
  

25 
Kołonotatnik A4 w kratkę min. 100 kart., 
miękka okładka 

szt. 50 
  

26 
Koperty A4/C4 (324 mm x 229 mm) 
samoklejące z paskiem, białe, gładkie z 
połyskiem 

szt. 400 
  

27 
Koperty A5/C5 (162 mm x 229 mm) 
samoklejące z paskiem, białe, gładkie z 
połyskiem 

szt. 400 
  

28 
Koperty A6/C6 (114 mm × 162 mm) 
samoklejące z paskiem, białe, gładkie z 
połyskiem 

szt. 400 
  



 

29 

Koperty typu Double Back, podwójna 
warstwa papieru offsetowego, usztywniona 
między warstwowo, posiadająca system 
zabezpieczający, z rozszerzonymi bokami i 
spodem (255x390x40 mm) 

szt. 300 

  

30 

Koperty z folią bąbelkową, samoklejące z 
paskiem, białe format F16 (wym. Wew. 220 
mm x 340 mm) lub zbliżony, umożliwiający 
przesłanie dokumentów w formacie A4 

szt. 400 

  

31 
Korektor w płynie z pędzelkiem, 
szybkoschnący, nietoksyczny, pojemność 
nie mniej niż 20ml 

szt. 20 
  

32 

Korektor w długopisie z metalową 
końcówką, grubość linii 1.6 mm, 
niewidoczny na fotokopiach, pojemność 
min. 7 ml 

szt. 50 

  

33 

Koszulki A4 MAXI (mieszczą min. 100 kartek 
papieru o gr. 90g/m2) z mocnej folii 
polipropylenowej o gr. nie mniejszej niż 
120 mic., otwierane od góry lub z boku, 
multiperforowane, z "klapką", łącznie 300 
sztuk, pakowane po 10 szt. 

opak.(po 
10 

sztuk) 
30 

  

34 

Koszulki groszkowe z folii PP A5, otwierane 
od góry, multiperforacja, grubość nie mniej 
niż 48 mic., łącznie 500 sztuk, pakowane po 
100 szt. 

opak.(po 
100 

sztuk) 
5 

  

35 

Koszulki krystaliczne z folii 
polipropylenowej A4, otwierane od góry, 
multiperforowane, grubość nie mniej niż 55 
mic., łącznie 2000 sztuk, pakowane po 100 
szt. 

opak.(po 
100 

sztuk) 
20 

  

36 
Kredki szkolne, 12 kolorów, długość nie 
mniej niż 18 cm 

kpl. 20 
  

37 
Linijka plastikowa przezroczysta o długości 
20 cm 

szt. 10 
  

38 
Luźne kartki do notatek o wym. Ok. 
(83x83x75) zapas do pojemnika 
akrylowego, nie mniej niż 750 kart.  

opak. 20 
  

39 
Magnesy do tablic, okrągłe, 
różnokolorowe; średnica 20 mm 

szt. 200 
  

40 

Marker do płyt CD, DVD piszący po obu 
stronach dwiema kalibrowanymi 
końcówkami o gr. 0,4 mm i 0,9 mm, 
szybkoschnący tusz olejowy, nie ścierający 
się z powierzchni płyt; kolory: czarny (20 
szt.) , niebieski (20 szt.) i zielony (20 szt.) 

szt. 60 

  

41 
Marker do tablic suchościeralnych z gąbką, 
w kpl. 4 kolory: czarny, niebieski , 
czerwony, zielony  

kpl. 20 
  

42 

Marker permanentny z końcówką okrągłą o 
gr. linii pisania 1 - 4 mm, z mocną akrylową 
końcówką, odporne na wysychanie, do 
pisania na papierze, metalu, foliach, kolor 
CZARNY 

szt. 80 

  



 

43 

Marker permanentny z końcówką okrągłą o 
gr. linii pisania 1 - 4 mm, z mocną akrylową 
końcówką, nie wysychające bez zatyczki 
przez kilkanaście dni, do pisania na 
papierze, metalu, foliach, kolor NIEBIESKI 

szt. 80 

  

44 
Noże biurowe, z wymiennym ostrzem o 
długości 12,5 cm ze stali nierdzewnej, 
blokada pozycji ostrza 

szt. 20 
  

45 

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, 
ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z 
niełamliwego plastiku, długość nożyczek 
15,5 cm 

szt. 30 

  

46 
Papier do kserokopiarki A4, min. 250 
arkuszy (kartek), min. 90g/m2 

ryza 800 
  

47 

Pojemnik na czasopisma A4, szerokość 
grzbietu minimum 7 cm, z kartonu 
lakierowanego wysokiej jakości, na 
grzbiecie otwór i pole do umieszczenia 
napisów, różne kolory 

szt. 20 

  

48 
Segregator z 2 ringami, format A4 szer. 
grzbietu 40 mm, różne kolory (bez 
CZERWONEGO) 

szt. 25 
  

49 
Segregator z 2 ringami, format A4 szer. 
grzbietu 50 mm, różne kolory (bez 
CZERWONEGO) 

szt. 50 
  

50 

Segregator z 2 ringami - Zamawiający 
dopuszcza segregatory z mechanizmem 
dźwigowym, format A4 szer. grzbietu 70 
mm, kolor: niebieski  

szt. 40 

  

51 

Skoroszyt plastikowy wpinany do 
segregatora, A4, przednia okładka 
przezroczysta, druga kolorowa z 
wysuwanym paskiem do opisu, z wąsem, 
kolor: ZIELONY (50 szt.) i NIEBIESKI (50 szt.) 

szt. 100 

  

52 
Taśma biurowa klejąca, przezroczysta, 
bezbarwna o wym. 18 mm x 20 m 

szt. 100 
  

53 Taśma klejąca przezroczysta 50 mm x 66 m szt. 50   

54 
Taśma klejąca brązowa/szara (pakowa) 50 
mm x 66 m 

szt. 100 
  

55 
Taśma klejąca srebrna jednostronna, 
wzmacniana włóknami, montażowa o 
wymiarach 48 mm x 9 m 

szt. 60 

  

56 

Teczka kartonowa z gumką, z mocnego 
kartonu, jednostronnie barwiona i 
lakierowana, format A-4, gramat. nie mniej 
niż 400g/ m2; różne kolory 

szt. 200 

  

57 
Teczka papierowa/kartonowa biała, 
wiązana, format A4 

szt. 200 
  

58 
Zeszyt A5 60 kartkowy, miękka okładka, 
kratka 

szt. 100 
  

59 
Zeszyt A4 96 kartkowy, twarda okładka 
laminowana, kratka 

szt. 50 
  



 

60 

Etykiety samoprzylepne na segregatory, do 
profesjonalnego i estetycznego oznaczania 
segregatorów, białe, kryjące etykiety na 
segregatory z technologią BlockOut 
całkowicie zakrywają stare etykiety i opisy, 
rozmiar 192 x 61 mm, 100 etykiet w 
opakowaniu, łącznie 400 etykiet 

opak. 
(po 100 
etykiet) 

4 

  

61 
Gumki recepturki, krzyżowe, 1/2 obwodu 
160 mm, średnica 100-150, szerokość 4,0 
mm, opakowanie 1000 g 

opak. 10 
  

62 
Papier ozdobny, gładki, A4, 160 g/m2, 50 
arkuszy, kremowy, papier wizytówkowy 
gładki 

opak. 15 
  

63 

Skoroszyt plastikowy bez możliwości 
wpinania do segregatora, A4, przednia 
okładka przezroczysta, druga kolorowa z 
wysuwanym paskiem do opisu, z wąsem, 
kolor ZIELONY i NIEBIESKI 

szt. 100 

  

 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
                 (data, podpis i pieczątka upełnomocnionego  
                                przedstawiciela Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


