
Oferta na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i / lub materiałów 

eksploatacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. 

 
W odpowiedzi na zaproszenie /BP/17/2023/ składamy ofertę na sukcesywną dostawę artykułów 

biurowych i / lub materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Słupsku: 

 

Dane Wykonawcy, nazwa: 

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

Adres: ........................................................................................................................................ 

NIP ...................................................................... REGON ........................................................ 

KRS:…........................................................................................................................................ 

Numer telefonu: .........................................................................................................................  

e-mail: …....…............................................................................................................................. 

osoba do kontaktu: …................................................................................................................. 

 

 

I część – Formularz cenowy – ARTYKUŁY BIUROWE  

 

Podane niżej ceny brutto zawierają już rabat cenowy.  

Lp. Nazwa asortymentu 
Jednostka 

miary 

Szacunkowa 

ilość* 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – nazwa  

proponowanego artykułu 

1 
Segregator VauPe – szerokość grzbietu 

75 mm 
szt. 10   

2 
Segregator VauPe – szerokość grzbietu 

50 mm 
szt. 5   

3 
Segregator VauPe – szerokość grzbietu 

40 mm 
szt. 10   

4 

Papier xero A3 – Multimedia, Zoom, Rey, 

YES, Volumase – 80g/m2, ryza 500 

arkuszy,  

ryz 1   

 

5 

Papier xero A4 – Multimedia, Zoom, Rey, 

YES, Volumase – 80g/m2, ryza 500 

arkuszy 

 

ryz. 

 

 

150 

 

  

6 

Papier xero A5 - Multimedia, Zoom, Rey, 

YES, Volumase – 80g/m2, ryza 500 

arkuszy 

 

ryz.  

 

120 
  

7 
Papier xero A4 – Pol Effect – 120g/m2, 

ryza 250 arkuszy 
 ryz.  1   

8 
Papier xero A4 – Pol Effect – 160g/m2, 

ryza 250 arkuszy 
ryz. 1   

 

9 

Skoroszyt plastikowy A4 zawieszany, 

sztywny, twardy,  zaokrąglone rogi, 
opakowanie 30   



Lp. Nazwa asortymentu 
Jednostka 

miary 

Szacunkowa 

ilość* 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – nazwa  

proponowanego artykułu 

 przednia okładka przezroczysta, tylna 

kolorowa, pakowany po 10 szt. 

10 

Koperta samoprzylepna biała B5 z  

paskiem (rozmiar 175x250), pakowane po 

100 szt. 

opakowanie 5   

11 

Koperta samoprzylepna brązowa B5 z 

paskiem (rozmiar 175x250), pakowane po 

100 szt.  

opakowanie 5   

12 
Koperta samoprzylepna biała C6 (rozmiar 

114x162) , pakowane po 100 szt. 
opakowanie 10   

13 

Koperta samoprzylepna biała C4 z 

paskiem (rozmiar 229x324), pakowane po 

100 szt. 

opakowanie 1   

14 Koperta ochronna C/13 170x225 biała szt. 20   

15 Koperta na CD-R, DVD,z oknem szt.  300   

16 
Rolki termiczne o wymiarach 80 mm x 30 

m pakowane po 10 szt. w zgrzewce 
zgrzewka 12   

17 
Rolki termiczne o wymiarach 57 mm x 30 

m – pakowane po 10 szt. w zgrzewce 
zgrzewka 4   

18 
Rolki termiczne o wymiarach 57 mm x 20 

– pakowane po 10 szt. w zgrzewce 
zgrzewka 4   

19 
Rolki termiczne o wymiarach 57 mm x 10 

– pakowane po 10 szt. w zgrzewce 
zgrzewka 3   

20 
Przekładki kolorowe A4 kartonowe, 

pakowane po min. 10 szt. (Leitz, Esselte) 
opakowanie 10   

21 
Przekładki kolorowe 1/3 A4 kartonowe – 

100 szt. w opakowaniu 
opakowanie 5   

22 Tekturki do archiwum A4 szt. 500   

23 
Karton wizytówkowy, A4 – pakowany po 

20 szt., grubość nie mniej 200g/m2 
opakowanie 5   

24 
Papier samoprzylepny A4 – pakowany po 

20 szt., kolor biały, Kreska  
opakowanie  2   

25 Blok biurowy A5 – 50 kartkowy szt. 50   

26 

Okładka na dyplom bez napisu – Warta,  

wymiary ok. 220x310 mm, na dyplomy 

formatu A4, okładka twarda, oprawiona w 

okleinę introligatorską, wewnątrz biała 

wyklejka oraz narożny pasek wykonany z 

okleiny okładki, kolor granatowy 

szt. 20   

27 
Karteczki KOSTKA ok. 8,3x8,3 cm, 

kolorowe 
szt. 20   

28 
Karteczki samoprzylepne 76x76 mm, 

żółte 
szt. 50   



Lp. Nazwa asortymentu 
Jednostka 

miary 

Szacunkowa 

ilość* 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – nazwa  

proponowanego artykułu 

29 

Dziennik korespondencyjny, twarda 

oprawa introligatorska, format A4, 96 kart 

z zadrukowanymi rubrykami do 

umieszczania wpisów na temat 

korespondencji przychodzącej i 

wychodzącej 

szt. 3   

30 Dziennik zajęć I/6  szt. 10   

 

31 

Teczka akt osobowych typu Barbara – 

teczka wykonana z kartonu pokrytego 

tworzywem, grzbiet usztywniony, 

wewnątrz 4 przekładki, A, B, C, D 

 

 

szt. 

 

5 
  

32 
Kalendarz biurkowy stojący/leżący poziom 

w  układzie – tydzień na kartce 
szt. 10  

Kalendarz nie droższy niż 7 zł 

za 1 sztukę 

33 Kalendarz książkowy A5 szt. 10   

34 
Kalendarz książkowy A5 TOP 2000 

STANDARD 
szt. 15   

35 
Teczka ze skóry ekologicznej formatu A5 

Janpol AK-22 o wymiarach 30x21x4 cm 
szt. 3   

36 
Teczka ze skóry ekologicznej formatu A4  

MiP (ST-009) o wymiarach 25x34x4 cm 
szt. 3   

37 Teczka z gumką szt. 20   

38 

Długopis metalowy z wkładem niebieskim 

pasujący do wkładów Zenith np. Kosmos 

nr 19/660 

 szt.  30   

39 
Długopis typu IDEST, D.RECT9900 lub 

równoważny 
szt. 150   

40 
Długopis typu BIC Round Stoc Classic 

niebieski  
szt. 50   

41 Długopis żelowy  szt. 90   

42 Długopis na sprężynce szt. 20   

43 Pióro kulkowe Uni UB-205  szt.  4   

44 
Marker – zakreślacz np. TOMA., Stabilo 

Boss, Orion, Idest 
szt. 20   

45 Wkład metalowy do długopisu Zenith  szt. 100   

46 Foliopis CD/DVD szt. 10   

47 Marker Permanentny czarny szt. 10   

48 Marker olejowy biały np. Dong  szt.  2   

49 Ołówki  szt. 10   

50 
Koszulki przezroczyste do segregatora  

A-4, pakowane po 100 szt. 
opakowanie 6   

51 Ofertówki A4/25 szt. - sztywne op. 2   



Lp. Nazwa asortymentu 
Jednostka 

miary 

Szacunkowa 

ilość* 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – nazwa  

proponowanego artykułu 

52 Ofertówki A5/25 szt. - sztywne op. 30   

53 CD-R, 700MB w  sztaplu, 20 szt.  op. 1   

54 Płyty DVD+R, 4.7GB w sztaplu – 100 szt. op. 1   

55 Płyty DVD+R, 8,4GB w sztaplu – 100 szt. op. 1   

56 Płyty BD-R 50 GB op.  60   

57 
Spinacz okrągły R28 – metalowy, długość 

28mm, opakowanie po 100 szt. x 10 szt. 
opakowanie 2   

58 

Spinacz owalny R50 – metalowy, plikowy, 

długość 50 mm, opakowanie 100 szt. x 10 

szt. 

opakowanie 2   

59 
Zszywki Grand No 10 – zszywają do 10 

kartek, opakowanie – 1000 szt. x 10 szt. 
opakowanie 3   

60 

Zszywki Grand 24/6–niklowane zszywają 

do 20 kartek, opakowanie – 1000 szt. x 10 

szt. 

opakowanie 3   

61 

Zszywki Novus 24/8  

Art. Nr.040-0038, opakowanie po 1000 

szt. x 10 szt. 

 

opakowanie 1   

62 
Markery – 4szt. (suchościeralne do 

tablicy) + gąbka 
komplet 4   

63 Korektory w taśmie  szt. 10   

64 Korektory w  piórze szt. 10   

65 
Taśma klejąca o wymiarach 18 mm x 

10m, pakowana po 8 szt. 
opakowanie 6   

66 Tusz do stempli, pojemność 25 ml szt. 4   

67 Sprężone powietrze, 400 ml szt. 4   

68 
Chusteczki do czyszczenia monitorów 

(opakowanie min. 100 sztuk) 
opakowanie 2   

69 Płyn do ekranów i szkła 250ml  szt.  10   

70 Taśma do archiwizacji 100 m szt. 10   

71 

Folia samoprzylepna zewnętrzna  

przezroczysta A4 z możliwością nadruku 

atramentowego 

arkusz  10   

 

72 

 

Folia samoprzylepna wewnętrzna  

przezroczysta A4 z możliwością nadruku 

atramentowego 

arkusz 10   

73 Cienkopis szt. 20   

74 

3 – dzielne okładki przezroczyste na 

dowód rejestracyjny KM plastik I 2X0627 

lub Jolpast PE 3 CZE  

szt. 130   

 

w tym VAT ….................. % 



 

* szacunkowa ilość jaką Zamawiający zamówi w okresie obowiązywania umowy 

 

 

Na pozostałe artykuły oferuję …......... % rabatu cenowego w okresie obowiązywania 

umowy do wszystkich produktów zakupionych innych niż w/w.  

 

Inne informacje: 
….....................................................................................................................................….......................
........................................................................................................................................ 
..........................................…..................................................................................................................... 
..........................................…..................................................................................................................... 
..........................................…..................................................................................................................... 
 
Oświadczamy, że: 
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.  
2. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z zaproszenia do złożenia oferty. 
3. Zadeklarowana powyżej cena na zamówienie zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz 
wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą 
starannością; 
4. Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
5. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przywołanej w zaproszeniu do składania ofert; 
6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 
 
 
 

 

................................, dn. .........................           ............................................................ 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II część – Formularz cenowy – MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  

 

Podane niżej ceny brutto zawierają już rabat cenowy.  

Lp. Nazwa asortymentu Typ produktu Jednostka 
miary 

Szacunkowa 
ilość* 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – podać 
pojemność i ilość kopii 

1 Tusz do HP DJ2000  
301 XL – CH563E 

- czarny 
szt. 4  zamiennik 

                                                 
1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
 
 * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
 wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
 wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



Lp. Nazwa asortymentu Typ produktu Jednostka 
miary 

Szacunkowa 
ilość* 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 j.m. 

Uwagi – podać 
pojemność i ilość kopii 

2 Tusz do HP DJ2000  
301 XL – CH564E 

- kolor 
szt. 2  zamiennik 

3 Tusz do HD DJ4260 350XL  szt. 4  zamiennik 

4 Tusz do HP DJ4260 351XL  szt.  2  zamiennik 

5 Tusz do Brother MCF-T910DW BTD60BK – black szt.  3  zamiennik 

6 Tusz do Brother MCF-T910DW BT5000C – cyan szt. 2  zamiennik 

7 Tusz do Brother MCF-T910DW 
BT5000M - 
magenta 

szt. 2  zamiennik 

8 Tusz do Brother MCF-T910DW BT5000Y – yellow szt. 2  zamiennik 

9 Tusz do Canon MaxiFy Ib4150 
PGI-2500 XL 

CMYBk 
zestaw  
4 tuszy 

3  zamiennik 

10 Tusz do Canon MaxiFy Ib4150 PGI-2500XL black  szt.  3  zamiennik 

11 Tusz Canon Pixma iP7250  551 XL – black szt. 1  zamiennik 

12 Tusz Canon Pixma iP7250  551 XL – yellow  szt. 1  zamiennik 

13 Tusz Canon Pixma iP7250  551 XL – cyan  szt. 1  zamiennik 

14 Tusz Canon Pixma iP7250  551 XL – magenta  szt. 1  zamiennik 

15 Tusz Canon Pixma iP7250  550 XL – black szt. 2  zamiennik 

16 Toner Samsung ML-3310ND ML-3310  szt.  10  zamiennik 

17 Toner Oki B432 ZOL - B432NT9 szt. 10  zamiennik 12 tys. kopii 

18 OKI Bęben B432 ZOD B401 RP szt. 6   

19 Toner Samsung M2026 MLT-D111S szt. 20  zamiennik1 tys. kopii 

20 Toner Xerox WC3210/3220 szt. 2  zamiennik 4100 kopii 

21 Toner do HP LJ1022 12A szt. 4  zamiennik 

22 Toner do HP P 1005 35A szt. 3  zamiennik 

23 
Taśma do drukarki DYMO D1 
9mmx7m  

S0720680  
(biało-czarna) 

szt.  3   

24 
Taśma do drukarki DYMO D1 
9mmx7m 

S0720730 
(biało-żółta)  

szt.  3 
  

 

w tym VAT ….................. %. 

 

 

* szacunkowa ilość jaką Zamawiający zamówi w okresie obowiązywania umowy 

 

 

 

Na pozostałe artykuły oferuję …......... % rabatu cenowego w okresie obowiązywania 

umowy do wszystkich produktów zakupionych innych niż w/w.  

 

 

Inne informacje: 
….....................................................................................................................................….......................
........................................................................................................................................ 
..........................................…..................................................................................................................... 
..........................................…..................................................................................................................... 
..........................................…..................................................................................................................... 
 
 
Oświadczamy, że: 
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.  
2. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z zaproszenia do złożenia oferty. 
3. Zadeklarowana powyżej cena na zamówienie zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz 
wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą 
starannością; 



4. Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
5. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przywołanej w zaproszeniu do składania ofert; 
6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 
 
 
 

 

................................, dn. .........................           ............................................................ 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 

 

 

 

 

                                                 
1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
 
 * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
 wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
 wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


