Przasnysz, dnia 09.05.2018 r.

MHP.A.271.3.2018

Zamawiający:
Muzeum Historyczne
w Przasnyszu
adres siedziby: ul. Rynek 1
06-300 Przasnysz

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający – Muzeum Historyczne w Przasnyszu prowadzi uproszczone postępowanie
w formie rozeznania cenowego dla zamówień publicznycho wartości szacunkowej poniżej 30.000
euro w sprawie wyboru dostawcy na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby
prowadzenia bieżącej działalności muzeum.
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa i zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności Muzeum
Historycznego w Przasnyszu, ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz.
CPV – nazwa/ kod ze wspólnego Słownika Zamówień
Kod: 39.80.00.00-0, 39.22.40.00-8, 33.76.00.00-5, 19.64.00.00-4, 39830000-9
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość
opakowania/
szt.

Ilość
opak,szt,gr,kg,1,itp.
OGÓŁEM

1

Koperta biała samoklejąca C6 (114x162 mm)

szt.

1000 szt.

2

Koperta biała samoklejąca z paskiem format C5

szt.

500 szt.

3

Segregator 2 ringi A4 x 35 mm

szt.

3 szt.

4

Koperta biała samoklejąca z paskiem format B4

szt.

5 szt.

5

Segregator A4/23 mm 4 ringowy

szt.

3 szt.

6

Teczka wiązana biała A4

szt.

50 szt.

7

Segregator A4/80 mm

szt.

5 szt.

8

Papier biurowy ksero A4 do drukarki(80g/-ryza 500 ark.)

ryza

20 ryz

9

Koszulka A4

szt.

500 szt.

10

Koszulka A5

szt.

50 szt.

11

Płyty DVD

szt.

50 szt.

12

Teczka wiązana biała A3

szt.

35 szt.

13

Tasiemka biała bawełniana do archiwizacji 100m x
10mm

szt.

1 szt.

14

Sznurek cienki do wiązania dokumentów

szt.

1 szt.

15

Blok papieru białego samoprzylepnego A4

szt.

3 szt.

16

KP Dowód wpłaty pokwitowanie

szt.

2 szt.

17

Karteczki samoprzylepne kostka 76x76 mm

szt.

6 szt.

18

Zszywki 24/6 opakowanie po 1000 szt.

opakowanie

5 opakowań

19

Klipy biurowe 25 mm/12 szt.

opakowanie

1 opak.

20

Klipy biurowe 32 mm/12 szt.

opakowanie

1 opak.

21

Wkład pilot do długopisu Frixion 0,7mm

szt.

3 szt. (1 opak.)

22

Gryfle HB do ołówka automatycznego

szt.

1 szt.

23

Teczka służbowa trwała

szt.

1 szt.

24

Zeszyt 60-kartkowy A5 w kratkę

szt.

2 szt.

25

Teczka segregująca z gumką A4 – 9 przekładek

szt.

1 szt.

26

Segregator Easy Orsa A4/16/4R

szt.

2 szt.

27

Teczka kopertowa przezroczysta A4 z zawieszką

szt.

5 szt.

28

Teczka skrzydłowa A4 z gumką, 3 cm

szt.

1 szt.

29

Teczka z gumką A4

szt.

5 szt.

30

Spinacze biurowe okrągłe 28 mm pakowane po 100 szt.

opakowanie

3 opakowania

Termin realizacji zamówienia: 23.05.2018 r.
Materiały biurowe wykorzystywane będą podczas bieżącej działalności Muzeum Historycznego
w Przasnyszu.
Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o kryterium najniższej ceny.
Forma wynagrodzenia - ryczałtowa .
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszam do złożenia oferty
cenowej w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Materiały biurowe na potrzeby
bieżącej działalności Muzeum”
w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz. 12.00

Miejsce złożenia oferty:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Ul. Rynek 1
06-300 Przasnysz
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2018 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę o kontakt z Panią
Agnieszką Brykner pod numerem telefonu tel. (29) 752 28 66 lub za pomocą poczty
elektronicznej: muzeum@muzeumprzasnysz.pl
Dyrektor Muzeum Historycznego
w Przasnyszu
(-) mgr Agnieszka Brykner

Załączniki:
1. Formularz oferty cenowej – zał. Nr 1
2. Projekt umowy – zał. Nr 2

Załącznik nr1
……………………., dnia………. 2018r.

Formularz cenowy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2018 r. dotyczące wyboru dostawcy
materiałów biurowych na potrzeby bieżącej działalności Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Nazwa firmy/ Nazwisko i imię ………………………………………..
Adres :………………………………………………………………………………………..
Tel …………………………………… e-mail: ….....................................
NIP:

…………………………………. Regon: …………………………….
Składam (składamy) ofertę cenową na wykonanie zamówienia

Lp.

CENA JEDNOSTKOWA
W ZŁOTYCH
WYSZCZEGÓLNIENIE
NETTO

BRUTTO

ILOŚĆ
ZAKUPU

1

Koperta biała
samoklejąca C6
(114x162 mm)

1000 szt.

2

Koperta biała
samoklejąca z paskiem
format C5

500 szt.

3

Segregator 2 ringi A4 x
35 mm

3 szt.

4

Koperta biała
samoklejąca z paskiem
format B4

5 szt.

5

Segregator A4/23 mm 4ringowy

3 szt.

6

Teczka wiązana biała A4

50 szt.

7

Segregator A4/80 mm

5 szt.

8

Papier biurowy ksero A4
do drukarki(80g/-ryza 500
ark.)

20 ryz

9

Koszulka A4

500 szt.

WARTOŚĆ
BRUTTO ZAKUPU
W ZŁOTYCH

10

Koszulka A5

50 szt.

11

Płyty DVD

50 szt.

12

Teczka wiązana biała
A3

35 szt.
1 szt.

Tasiemka biała
13 bawełniana do
archiwizacji 100m x
10mm
14

Sznurek cienki do
wiązania dokumentów

1 szt.

15

Blok papieru białego
samoprzylepnego A4

3 szt.

16

KP Dowód wpłaty
pokwitowanie

2 szt.

Karteczki
17 samoprzylepne kostka
76x76 mm

6 szt.

18

Zszywki 24/6 opakowanie
po 1000 szt.

5 opakowań

19

Klipy biurowe 25 mm/12
szt.

1 opakowanie

20

Klipy biurowe 32 mm/12
szt.

1 opakowanie

21

Wkład pilot do długopisu
Frixion 0,7mm

3 szt. (1 opak.)

22

Gryfle HB do ołówka
automatycznego

1 szt.

23

Teczka służbowa trwała

1 szt.

24

Zeszyt 60-kartkowy A5 w
kratkę

2 szt.

25

Teczka segregująca z
gumką A4 – 9 przekładek

1 szt.

26

Segregator Easy Orsa
A4/16/4R

2 szt.

Teczka kopertowa
przezroczysta A4 z
zawieszką

5 szt.

27
28

Teczka skrzydłowa A4 z
gumką, 3 cm

1 szt.

29

Teczka z gumką A4

5 szt.

30

Spinacze biurowe okrągłe
28 mm pakowane po 100
szt.

3 opakowania

RAZEM

(słownie:
…………………………………………………………………………………………………… zł).
I. Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązujemy się do dostawy materiałów biurowych do Muzeum Historycznego
w Przasnyszu ul. Rynek 1 do 23.05.2018 r.
II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i postanowieniami
umowy oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejsza ofertą i na warunkach określonych we wspomnianym wyżej projekcie umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
…………………………………………..
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2
Projekt umowy

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 16.05.2018 r.
w postępowaniu uproszczonym prowadzonym w formie rozeznania cenowego dla zamówień o wartości
szacunkowej poniżej30.000 euro. (art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

W dniu …………………... pomiędzy
Muzeum Historycznym w Przasnyszu
ul. Rynek 1; 06-300 Przasnysz
NIP: 761-15-56-641, Regon: 146656380 zwanym w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez: Panią Agnieszkę Brykner Dyrektora Muzeum Historycznego w Przasnyszu

a
.................................................
adres ......................................
NIP: ...........................................
Regon: ………………………….
Nr wpisu do KRS :…………………………..
reprezentowanym przez ………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą ” została zawarta umowa o następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na realizację
zamówienia wg załączonej specyfikacji wraz z dostawą do siedziby Muzeum Historycznego
w Przasnyszu, strony oświadczają co następuje:

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa i zakup materiałów biurowych.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust.1.
3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, który stanowi załącznik do
niniejszej Umowy.
§2
Termin wykonania zamówienia z dostawą do siedziby Muzeum Historycznego w Przasnyszu,
ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz do 23.05.2018 r.
§3
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ..................... zł brutto,
słownie ……………………………………………………….…………… zł zgodnie ze złożoną
ofertą i obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne dla wykonania niniejszej
umowy zgodnie z opisem.
2. Termin płatności do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
W razie stwierdzenia uchybień w realizacji zamówienia, Zamawiający wzywa Wykonawcę do
prawidłowego wykonania zamówienia w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu,
nalicza karę umowną, w wysokości 0,2% wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.
Zamawiający

................................................

Wykonawca

...........................................

