ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, FORMULARZ OFERTOWY Z CENAMI DLA CZĘŚĆI NR 4
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/10/2015/RARR
Na wykonanie dostawy pod nazwą:
Dostawa artykułów administracyjno – biurowych na potrzeby działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w związku z realizowanymi projektami.
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – CRP
1. Projekt: Regionalna Instytucja Finansująca Realizowany w ramach umowy wsparcia 9/RIF/POIG/2015/9/DKW, zawartej pomiędzy PARP i RARR S.A.
Centrum Finansów i Księgowości – CFK
2. Projekt: ,,Fundusz Pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego”
3. Projekt:, Fundusz Pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO”
Centrum Organizacyjno – Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej – CSW
4. Projekt: "Młodzi z inicjatywą". Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5. Projekt: " ACTIVE WOMEN!". Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
6. Projekt: "Nowoczesne Technologie Wytwarzania". Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7. Projekt: „E-KOMPETENCJE”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Centrum Ekonomii Społecznej – CES
8. Centrum Ekonomii Społecznej – CES
9. Projekt: „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10. Projekt: Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11. Centrum Obsługi Inwestora – COI
12. Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym – CZP
13. Projekt pn.: „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.
14. Biuro „Miastoprojekt” – BM
15. Biuro Zarządu - BZ
Centrum Organizacyjno – Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej – CSW

Część 4
Projekt: "Młodzi z inicjatywą". Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

LP

1

Materiały administracyjno - biurowe: zestawienie rzeczowe, opis materiału
Papier do druku i kserowania - 40 ryz (Format A4, gramatura 80 g/m², białość
161 CIE, klasa papieru A, zawartość opakowania/ryzy: 500 arkuszy,
przeznaczenie do kolorowych wykresów i tekstu, wysokiej jakości czarno-białych
dokumentów oraz korespondencji zewnętrznej)

Jm

Ilość

ryza

40

Cena jednostkowa brutto
w PLN

Wartość pozycji brutto w PLN

2

Skoroszyt szary lub zielony, formatu A4 - 10 opakowań po 10 sztuk z
paskiem multiperforowanym umożliwiającym wpięcie do każdego rodzaju
segregatora - tylna okładka kolorowa (szara lub zielona), przednia przezroczysta wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości, skoroszyt wykonany z folii PCV
(np. Esselte lub równoważny)

opakowanie

10

3

Koszulki - 5 opakowań po 100 sztuk (Koszulki krystaliczne w formacie A4,
wykonane z folii PP o grubości 75 mic. otwierane od góry, do wpięcia do
segregatora np. Esselte lub równoważna)

opakowanie

5

4

Koszulki - 5 opakowań po 50 sztuk (Antystatyczne koszulki na dokumenty w
formacie A4 maxi, wykonane z przezroczystej folii PP o grubości 90mic.
Zapewniają możliwość włożenia katalogu lub 110 arkuszy. Wymiary 220 x 300
mm.)

opakowanie

5

5

Koszulki na katalogi - 100 sztuk (Koszulka z poszerzanym brzegiem do
przechowywania katalogów, cenników i grubych ofert. Harmonijkowy brzeg
zwiększa pojemność koszulki o 20 mm. Koszulka posiada uniwersalną perforację
pasującą do każdego segregatora. Brzeg plastikowy. Otwierana z góry, wykonana
z elastycznej folii PCV.)

sztuka

100

6

Spinacze biurowe - 10 opakowań po 100 sztuk - rozmiar 28 mm, powlekane
kolorowym tworzywem, opakowanie po 100 sztuk.

opakowanie

10

7

Spinacze biurowe - 3 opakowania po 150 sztuk, rozmiar 33 mm, powlekane
kolorowym tworzywem. opakowanie po 150 sztuk.

opakowanie

3

8

Długopis niebieski - 20 sztuk (długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem
automatycznie chowany wkład, gumowa obudowa zapewnia komfort pisania długopis idealnie dopasowuje się do dłoni, długopis na wymienny wkład, np.UNI
JETSTREAM SXN 101 lub równoważny)

sztuka

20

9

Długopis żelowy niebieski - 10 sztuk (Długopis żelowy z wymiennym,
automatycznie chowanym wkładem. Grubość linii pisma 0,32 mm, długość linii
1200m. Klips i wykończenie w kolorze atramentu. Wyposażony w gumowy
uchwyt. np. Pilot G-2 0,5 lub równoważny )

sztuka

10

10

Wkład do długopisu żelowego - niebieski, 10 sztuk (Wkład żelowy do
długopisów z mechanizmem chowania wkładu. Linia pisania 0.32 mm, długość linii
1,200 m. Kompatybilny z długopisem z pozycji 9)

sztuka

10

11

Wkład do długopisu żelowego - czerwony, 10 sztuk (Wkład żelowy do
długopisów z mechanizmem chowania wkładu. Linia pisania 0.32 mm, długość linii
1,200 m. Kompatybilny z długopisem z pozycji 9)

sztuka

10

12

Kostki z karteczkami samoprzylepne - 20 sztuk/kostek, rozmiar- 76x76mm,
kolory neonowe, 400 karteczek w kostce (np. Donau lub równoważny)

sztuka

20

13

Bloczki kartek samoprzylapnych - 15 bloczków/sztuk, rozmiar 76x150 mm,
kolory pastelowe, 50 karteczek w bloczku

sztuka

15

14

Zszywki 24/6 30k - 50 opakowań po 1000 sztuk (np. Grand model 369 lub
równoważny )

opakowanie

50

15

Zakreślacz - 1 opakowanie po 4 kolory (Zakreślacz z intensywnym atramentem
pigmentowym na bazie wody. Tusz o dużej trwałości. W zależności od ustawienia
końcówki pozostawia ślad szerokości od 1 do 5 mm. Po 4 kolory w komplecie.)

opakowanie

1

16

Koperty w formacie B4 - 1 opakowanie po 250 szt. (Koperty białe, samoklające
z paskiem)

opakowanie

1

17

Rozszywacz biurowy metalowy - 2 sztuki

sztuka

2

18

Zszywacz biurowy manualny-standardowa wielkość na zszywki 24/6- 2 sztuki

sztuka

2

19

Ołówki drewniane z gumką, miękkość B - 10 sztuk

sztuka

10

20

Zeszyty w kratkę, format B5, 90 stron (miękka okładka) - 5 sztuk

sztuka

5

21

Płyty CD -R (cake box) - 1 opakowanie po 100 sztuk

opakowanie

1

22

Koperty papierowe na płyty CD - 1 opakowanie po 100 szt.

opakowanie

1

23

Korektor w taśmie - 15 sztuk, kaseta 4,2 mm x 14 m (np. Pritt System lub
równowazny)

sztuka

15

24

Korektor w płynie 12ml - 6 sztuk, z cienką metalową końcówką, precyzyjny i
szybkoschnący, przezroczysta nasadka zabezpiecza płyn korygujący przed
wysychaniem, grubość linii pisania: 1.40 mm, końcówka:stal węglowa (np. Pentel
ZLC-31 lub równoważny)

sztuka

6

25

Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem - 1 szuka (np. Citizen CT555N lub równoważny)

sztuka

1

26

Gumki do mazania ołówków - 10 sztuk (np. Myszka lub równoważna )

sztuka

10

27

Zakładki indeksujące w kolorze purpurowym, jaskrawo różowym lub
zielonym - 4 opakowania po 50 sztuk (Zakładki indeksujące, samoprzylepne,
foliowe, część klejąca przezroczysta, a część do oznaczenia kolorowa, rozmiar:
25mm x 43 mm np. Post -it lub równoważne)

opakowanie

4
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