
Puławy, 9 grudnia 2019 r. 

Zapytanie cenowe na dostawę materiałów biurowych 

(analiza cen rynkowych) 

Zamawiający: Gmina Puławy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Dęblińska 4, 

24-100 Puławy, telefon: (81) 889-05-19, faks: (81) 888-82-45. 

Termin i forma odpowiedzi: do 16 grudnia 2019 r. przez e-mail na adres: 

twlodek@gops.pulawy.pl, tel. 512 430 215. 

Przedmiot zamówienia: dostawa do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 

artykułów biurowych, określonych w Załączniku do niniejszego Zapytania cenowego. 

Zamówienie realizowane będzie w terminie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. według potrzeb 

Zamawiającego, do jego siedziby – ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, w dniach i godzinach 

urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, a służy jedynie ustaleniu cen rynkowych.    

mailto:twlodek@gops.pulawy.pl


Załącznik do zapytania cenowego 

Gmina Puławy/Gminny Ośrodek  

        Pomocy Społecznej  

ul. Dęblińska 4 

24-100 Puławy 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 9 grudnia 2019 r. (dostawa materiałów biurowych) 

udzielam odpowiedzi: 

 

Pełna nazwa:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Telefon:  

E-mail:  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do udzielenia odpowiedzi: 
 

 

FORMULARZ CENOWY - Artykuły biurowe 

 

Lp. 
Nazwa artykułu 

Jednostka 

miary 

Ilość 

[szt] 

Jedn. 

Cena 

netto 

PLN 

Jedn. 

Cena 

brutto 

PLN 

Łączna 

cena brutto 

PLN (ilość 

x cena 

brutto) 

1 

kostka papierowa 

nieklejona, wymiary ok. 

85x85 mm 

szt. 50    

2 
cienkopis Staedtler 

(różne kolory) 
szt.  100    

3 

wkład do długopisu 

żelowego Penac  

niebieski 

szt. 100    

4 
wkład do długopisu  

SXR-C7 do SX-217 
szt. 100    

5 

zakreślacze 

różnokolorowe z dużym 

zbiornikiem atramentu 

do wykonanie bardzo 

długich podkreśleń, 

szybkoschnące i łatwo 

zmywalne z tekstyliów, 

szt. 50    

6 

koszulki A4, foliowe PP, 

otwierane od góry, 

multiperforowane - 

op. 50    



pasujące do każdego 

segregatora, opakowanie 

100 szt 

7 
papier ksero A4, 80g/m

2
, 

ryza 500 arkuszy 
op. (5 ryz) 100    

8 
etykiety samoprzylepne, 

210x297, 100 arkuszy 
op. 10    

9 
skoroszyt zawieszany 

Leitz 
szt. 200    

10 

segregator format A4, 

wykonany z tektury 

pokrytej ekologiczną 

folią polipropylenową 

o strukturze płótna, 

metalowe okucia, 

dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, 

szerokość grzbietu 75 

mm 

szt. 40    

11 

segregator A4, 

wykonany z tektury 

pokrytej ekologiczną 

folią polipropylenową 

o strukturze płótna, 

metalowe okucia, 

dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, 

szerokość grzbietu 50 

mm 

szt. 20    

12 

taśma klejąca 

krystaliczna, rozmiar ok. 

18 mm 

szt. 50    

13 

teczka biała z gumką 

A4, lakierowany karton, 

gumka dociskająca 

zapobiegająca 

otwieraniu się teczki 

szt. 50    

14 
teczka biała wiązana A4, 

karton 
szt. 500    

15 
skoroszyt plastikowy 

sztywny A4 
szt. 300    

16 

koperta biała C4 z 

samoklejącym paskiem, 

opakowanie 50 szt. 

op. 20    

17 

koperta biała C5 z 

samoklejącym paskiem, 

zamykana na krótkim 

boku, opakowanie 50 

szt. 

op. 50    

18 

koperta biała C6 z 

samoklejącym paskiem, 

bez okna, zamykana na 

op. 100    



dłuższym boku, 

opakowanie 50 szt. 

19 
Skoroszyt papierowy, 

oczkowy - pełny  
sz. 400    

Druki 

1 
książka nadawcza, 

samokopia 
18 

bloczków 
    

 

............................................................................ 
(data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi) 
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