
 
 
KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
MATERIAŁY BIUROWE 2022 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
 

I. Wykonawca 

Nazwa firmy 
 

Adres do 

korespondencji 

 

NIP 
 
 

REGON 
 

Nr telefonu 
 

Nr faksu 
 

Adres e-mail 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

 

II. Cena – wartość całkowita oferty brutto w złotych polskich – wynagrodzenie uwzględnia 

wszelkie elementy opisane w Zapytaniu ofertowym: 

 

Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto (ilość 

x cena 
jednostkowa 

netto) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

  URZĄDZENIA BIUROWE         

1 Baterie alkaliczne AA   szt. 10       

2 Baterie alkaliczne AAA szt. 10       

3 
Kalkulator(duży wyświetlacz, 
podstawowe funkcje) 

szt. 8     
  

4 

Ściereczki nasączone płynem 
do czyszczenia szyb skanerów, 
komputerów, filtrów 
monitorów, monitorów CRT, 
TFT, LCD i laptopów 20 szt.  

szt. 5 
 

  

  

5 Spray do czyszczenia ekranów szt. 1       

6 
Sprężone powietrze do 
czyszczenia klawiatury 

szt.  5     
  



 

  
AKCESORIA 

KOMUTEROWE  
      

7 Płyty CD R  700 MB szt. 10       

8 Podkładka pod mysz szt. 8       

9 Pamięć USB (pendrive) 16GB szt 10       

  
ARTYKUŁY 

PAPIERNICZE 
      

10 
Papier ksero A4 uniwersalny 

80g/m2  (białość papieru 160) 
ryza 50     

  

11 
Bloczek samoprzylepny żółty 
100 kartek 38x51 mm (+/- 5 
mm) 

bl. 20     

  

12 
Bloczek samoprzylepny żółty 
100 kartek 76x76 mm (+/- 5 
mm) 

bl. 20     

  

13 
Indeksy samoprzylepne 43x25 
(kolorowe) 

op. 30     
  

14 
Indeksy samoprzylepne 43x12 
(kolorowe) 

op. 30     
  

15 
papier do flipcharta A1 30 
arkuszy 65x100 cm gładki 

szt. 2     
  

  
ARTYKUŁY 

PIŚMIENNICZE 
      

16 
Cienkopis różne kolory 
(grubość linii 0,4 mm) 

szt. 30     
  

17 Długopis zwykły niebieski szt. 100       

18 Długopis zwykły czerwony szt.  5       

19 
Foliopis czarny permanentny 
(grubość linii  0,4 mm) 

szt. 1     
  

20 Gumka ołówkowa szt. 5       

21 Marker czarny    1       

22 Ołówek HB z gumką szt. 20       

23 Temperówka z pojemnikiem szt. 5       

24 
Zakreślacz (grubość linii 2-5 
mm) różne kolory 

szt. 20     
  

  DZIURKACZE       

25 
Dziurkacz dziurkujący 
jednorazowo do 25 kartek 

szt. 5     
  

  KLEJE TAŚMY SZNURKI       

26 Klej w sztyfcie (36 g) szt.  5       

27 
Taśma dwustronnie klejąca ( 
dł. 10 m x szer. 50 mm) 

szt. 1     
  

28 
Taśma klejąca bezbarwna (dł. 
20 m x szer. 18 mm) 

szt. 10     
  

  KOPERTY I KOSZULKI        

29 
Koperta biała C6 (114x162 
mm) samoklejąca (1000 szt.) 

op. 2     
  



 

30 
Koperta biała C5 (162x229 
mm)samoklejąca (500 szt.) 

op. 2     
  

31 Koperta biała A4 (500 szt.) op. 2       

32 
koperty z okienkiem (biała DL 
11x 220 mm samoklejąca okno 
prawe) - 100 szt. 

op. 2     

  

33 
Koszulka A4 groszkowa do 
segregatora przezroczysta (100 
szt.) 

op. 3     

  

34 
Koszulka A4 groszkowa do 
segregatora przezroczysta z 
klapką (100 szt.)  

op. 2     

  

  KOREKTORY       

35 Korektor w piórze (8 ml) szt. 5       

36 
Korektor w taśmie (szer. 4,2 
mm, dł.  8,5 m) 

szt. 5     
  

  PIECZĄTKI, TUSZE ITP.       

37 
Tusz do stempli 25 ml (czarny, 
czerwony, niebieski) 

szt. 5     
  

  
SEGEREGATORY 

TECZKI SKOROSZYTY 
PRZEKŁADKI 

      

38 Segregator 2 ringi 5 cm A4 szt. 10       

39 Segregator do aktu osobowych szt. 10     
  

40 
Segregator kolorowy z 
mechanizmem A4/ 7,5 cm 

szt. 50     
  

41 Skoroszyt do akt osobowych  szt. 10       

42 Skoroszyt plastikowy wpinany szt 10 
 

  
  

43 
Przekładki kartonowe (różne 
kolory, 1/3 A4) 

kpl. 20     
  

44 
Teczka kartonowa z gumką  
A4 (różne kolory) 

szt. 20     
  

45 
Teczka na akta osobowe, 
segregator 2 ringowy, z trzema 
przekładkami 

szt. 10     

  

  
ZSZYWACZE SPINACZE 

ZSZYWKI KLIPSY 
      

46 
Spinacz owalny dł. 50 mm 
(100 szt.) 

op. 5     
  

47 Spinacze 28 mm (100 szt.) op. 5       

48 
Klips do papieru (19 mm) (12 
szt.) 

op. 5     
  

49 
Zszywacz na zszywki 24/6 
(zszywający jednorazowo do 
20 kartek) 

szt. 5     

  

50 Rozszywacz szt. 5       

51 Zszywki 24/6 (1000 szt.) op. 5       

  POZOSTAŁE       

52 Szafka na klucze szt. 1       

53 Kosz na śmieci biurowy szt. 5       



 

54 
Gumki recepturki mix kolorów 
40 g 

op 2     
  

55 Nożyczki dł. 14 cm szt. 5       

56 
Półka na dokumenty A4 
66x250x335 

szt. 10     
  

57 
Przybornik biurowy 
bezbarwny z przegrodą na 
karteczki 76x76 

szt. 5     

  

58 Gąbka maczałka do palców szt. 1       

  DRUKI       

59 
Dziennik korespondencyjny 
typu A4-160 "Kreska"  

szt. 2     
  

60 
Teczka do podpisu A4 z 20 
przegródkami  (okładka 
introligatorska) 

szt. 2     

  

61 Zawieszki do kluczy szt.  10       

    
razem netto 

    
kwota VAT 

    
razem brutto 

 
 

 

III. Wskazanie terminu dostawy: 

Do ……. dni roboczych 

 

 

IV. Oświadczenia 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz całością dokumentów 
stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. 
2. Oświadczamy, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam że: 
a) Posiadam / -y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) Posiadamy / -y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;  
c) Dysponuję / -emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
d) Znajduję / -emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
b) Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych. 
c)Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 



 
d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
5. Akceptuję termin realizacji zamówienia. 
6. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczące danych osobowych 
(RODO) znajdującą się na stronie http://kpai.pl/ogloszenia i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania zgodnie z ustawą 
z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781) że zostałem 
poinformowana/poinformowany* o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich 
zmiany oraz usunięcia.. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

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

Data 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

występowania 
 

 
 


