
Ostrów Maz. 11.12.2019r. 

  

Zaproszenie do składania ofert 

 
ARTYKUŁY BIUROWE 

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

1986  z późn. zm.) 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej   w formie 

rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów 

biurowych  (wymienionych w załączniku Nr 1.).  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie 

wskazanym w ofercie.  

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.     

 Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r. 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  pod  nr telefonu 29 64414 12  godz. od 8.00 do 

16.00. Prosimy o doręczenie oferty osobiście, bądź przesłanie listownie, 

lub emailem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w 

Ostrowi Mazowieckiej do dnia  29 grudnia 2019 roku. 

Nasz adres: 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej 

ul. K. Warchalskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

telefon (29) 644 14 12 

email. sds_ostrowmaz@o2.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z 

tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań 

Wykonawców bądź z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do 

odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w 

związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
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Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” 

w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. K. Warchalskiego 3 , 07-300 Ostrów Mazowiecka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sds_ostrowmaz@o2.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której strona jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora 

(np. radcą prawnym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora; 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i 

prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być 

częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej; 

10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane 

osobowe. 
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Załącznik Nr 1 

Lp.  Nazwa j.m.           Cena  brutto 

1. Papier ksero A-4 

 

  

2.  Taśma dwustronna 

 

  

3. Skoroszyt A-4  z dziurkami 

(papierowy) 

  

4. Skoroszyt A-4 z dziurkami 

przezroczysty (plastikowy) 

  

5. Koperta zwykła biała samoklejąca 

114×162 

  

6. Koperta zwykła biała samoklejąca z 

okienkiem 110×220 

  

7. Koperta A-5 biała samoklejąca 

 

  

8. Koperta  biała A4 samoklejąca 

 

  

9. Zakreślacze  kolorowe             

                                                                                               

  

10. Koszulka foliowa A-4 

 

  

11. Segregator dźwigniowy A-4 gr. 5 

cm.,7cm.    

  

12. Długopis niebieskie i czarny 

 

  

13. Karteczki samoprzylepne 

(51*38mm),  

  

14. Karteczki samoprzylepne 

(76*76mm) 

  

15. Cienkopis: czarny, niebieski, 

czerwony, zielony 

  

16. Teczka na gumkę A-4 

 

  

17. Płyty CD-R 700MB   

18. Kostka kolor nieklejona 

 

  

19. Zeszyty grube A-4, kratka sztywna 

okładka 

  

20. Zeszyty  A-5, kratka: 32krt.  

 

  

21. Zeszyty  A-5 kratka 60krt., 

 

  

22. Zeszyty  A-5 kratka 80krt. 

 

  

23. Marker EDDING 330 czarny 

 

  

24. Preparat do czyszczenia monitorów 

LCD 

  

25. Ołówki HB 

 

  



26. Bloki rysunkowe A3 

 

  

27. Bloki rysunkowe  A4 

 

  

28. Brystole kolorowe, białe i czarne 

 

  

29. Pastele tłuste Pentel 

 

  

30.      Farby plakatowe Astra 

 

  

31.      Kredki Bambino 

 

  

32.      Plastelina 

 

  

33. Ołówki,  

 

  

34. Gumki do ścierania 

 

  

35. Markery 

 

  

36. Papier kolorowy samoprzylepny 

 

  

37. Tusz kreślarski 

 

  

38.. Flamastry 

 

  

39. Bibuła 

 

  

40. Szpilki 

 

  

41. Nożyczki 

 

  

42. Kleje w sztyfcie 

 

  

43. Klej wikol 

 

  

44. Farby akrylowe 

 

  

45. Farba drukarska 

 

  

46. Pinezki, spinacze 

 

  

47.  Sznurek 

 

  

48. Koszulki 

 

  

49. Segregatory,  

 

  

50. Teczki 

 

  

51. Skoroszyty   



 

52. Gotowe elementy ozdobne 

(przyklejane) 

  

53. Pendrive 

 

  

54.. Słuchawki do komputera 

 

  

55. Papier ozdobny do drukarki (cienkie) 

 

  

56. Papier do wizytówek 

 

  

57. Bloki techniczne A3 

 

  

58. Bloki Techniczne A4 

 

  

59. Bloki techniczne kolorowe A3 

 

  

60.  Bloki techniczne kolorowe A4 

 

  

61. Taśma samoprzylepna wąska 

 

  

62.  Taśma samoprzylepna szeroka 

 

  

63.  Klej z brokatem 

 

  

64.  Serwetki do de’coupage 

 

  

65.  Medium do spękań (de’coupage) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


