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Stalowa Wolą l9.03.20l2 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr l/2012
z dnia 19 marca 2012 r.

dotyczące uslugi dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu ,,Klaster Spawalniczy

''KLASTAL'' - integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wscńodniej''
w ramach : Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka,

działanie I.4 ,rPromocja i wspólpraca'', komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów

I. Zamawiający:

Regionalna Izba Gospodarczaw Stalowej Woli
Adres zamawiającego: ul. l-go Sierpnia 26 b,37-450 Stalowa Wola, telefor/fax: 0l5 844-03-57, email:
rig@onet.pl, www.rig-stw.pl, NIP 865-20-39-216, REGON 830374880, KRS 0000072702.

II. opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu
,,Klaster Spawalnicry ,,KLASTAL'' _ integracja i wzrost koŃurencyjności branĄ spawalniczej w Polsce
Wschodniej'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wgzałącnika nr l (zgodnie z opisem)'

2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.
MateriaĘ biurowe będące przedmiotem niniejszego zapytania powinny zawierać ponizej określone przedmioty i
ich ilości:

Ln. Wvszczepólnienie Onis Liczba sztuk
I Segregator ekonomiczny A4l7 5 - Esselte Kolor szarv 20 szt.
2. Sesresator ekonomicznv A4150 - Esselte Kołor zółW Ż0 szt.
J. Skoroszyt twardv PCY z oczkami - Bantex Kolor niebieski 60 szt.
4. Teczka kartonowa z sumka -LEITZ Kolor niebieski 4 szt.
5. Teczkakartonowa z sumka -LEITZ Kolor zielonv 4 sń.
6. Papier kserograficzny A4 POL SPEED

standard
A4 30ry2

7. Koszulki A4l100 krvstalicme - Bantex A4 20 op.
8. KopeĘ na płytę CD 130 x 130 mm

ooakowanie 50 sŻ.
I szt.

9. Pł/ty cD Verbatim Pb/ty CD-R, opakowanie
cake box 50 szt.

I szt.

10. Ph/ty CD-RW Verbatim PbĄy CD_RW,
opakowanie cake box 50

sfi.

I szt.

n Dłusoois Bic oranse Kolor niebieski 100 szt.
t2. ołówek BIC Conte z sumka HB 12 szt. w opakowaniu 2 op. '.
13. Toner do drukarki HP LaserJet l0l5

zamiennik
Kolor czarny 3 szt.
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14. Toner do drukarki HT- LaserJet 1022
zamiennik

Kolor czarny 3 szt.

15. ul(afKl rrr Laseilet Pll02
zamiennik

Kolor czarny 3 szt.

ló. Samoprzylepnez@
wąskie

l2x43mm 12 szt,

17.

t&

Koręktor paskowy myśztiTiloT włriteIine Długość taśmy 6 m'
szerkośc 4,2 mm

4 szt.

Cienkopis STABILO CREENpoiff Zestaw kolorów: czarny,
niebieski, zielony,

czerwony

4 zestaw

19. Zakreślacie Stabillo Zestaw 6 kolorów w
kubku

4 zestawy

20.

21

LrLl waez LE t r L ))vz na zszywKt 26/6 Zintegrowany
rozszywasz, kolor

pomarańcz metaliczny

l sŻ.

DziurkaczLEITZ 5008 Kolor pomarańcz
metaliczny

l sa.
)) rtuwa w ramlę alummloweJ 60x45cm I szt.

III' Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

1. Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.03.2012 r.
2. Wykonawca usługi.
Wykonawca_ dysponuje potencjałem technicanym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia'Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców zarówno polrń.ni* i zagranicznych'Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ,ułą".óry^io niniejszego zapytania(załącznik nr l).Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
3. Sposób obliczenia ceny:
Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającąobowiązujący podatek VAT) i musizawierać wszelkie koszty niezbędne do zreaiizowanii zamówienia' 

Java vvv''ltaqJtwJ Pvul

4' Sposób i termin zapłatyz Na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołuodbioru przezZamawiającego, pr'eiewem na rachunók lanLowy *st a-ny w fakturze VAT.5. Inne elem enty związane z realizac!ąprzedmiotu zamówienia:
a) Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty tirminu składnia orert. nieg terminu roqocT*a się wraz zupĘwem terminu składania ofert.

IV. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

l'ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie nlgł składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adresrio@onet'p|, faksem na numer 15 844-03'57 lub pocaą nu ujr., Regionalna Izba Gospodarcza, ul. l_goSierpnia 26 b,37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia z'l.os.zotz r. godz.15.00. oferta powinna zawieraćcenę brutto wyżej wymienionej usługi.
2. W dniu 28.03 .2012 r - Zamawiający przeprowad zi analizę złożonych ofert.
3' Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniójszógo postępowania ofertowego nastą)i w dniu 28.03.2o|2r. o decyzjizamawiającego zostanie powiadomiony tytto źwycię""a postępowanii
19Pry ĄoŻone po terminie nie będąro4atrywane.

ii.Y.'* 
badania i oceny ofertZamavłiający'moŻe Żądać odoferentów wyjaśnień dotyczących treści złozonych

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig_stw.pl.

V' Tryb postępowania: zapytanie ofertowe _ zlecenie zamówienia nazasadzięwyboru najkorzystniejszej ofeĘ
VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena ofertowa brutto _ l}}oh, "
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VII. Pozostale informacje:
l. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza moŻliwość przeka4twania sobie przez stronypostępowania informacji 

?1 
poTo:ą qoczty eieńon ićznej naaarąr rlgdlclpl 
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2' o zamówienie mogą ubiegać się wykónaw cy, którzy" za"r.ń:i p#.amiot zamówienia zgodny z wymogami
lay2w iajłcego okreś lonymi w nin iej szym zapytaniu oi"rto*y*l 

-'' _ -'

1' 9r""y nie spełniające któregokolwieizwyńagań zostaną ódr^.on".
4.Zamawiający dopuszczawyłączrie składanie o}.'t ot.1.u1ą;';ńk*anie caĘ usługi.5. Wykonawcy nie przysfugują żadne środki odwoł awcze.
6' Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na kazdymjego etapie bez podaniaprrycryny atakŻe do pozostawienia postępowaniabezwyboru 
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Informacji szczegółowych na temat zapytaniamożmauzyskać pod numerem telefonu: 015 844-03-57

RiGiCNALNA IZBA GOSPODARCZA
37-4:'0 Stalowa Wola
ul. 1-go Sieipnia 26b
tłri./f;:x 15 ,5;14 03 57
N:iP $$$-20-39-21 6
riLGi)r.J P'3C374S80
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