ZAŁĄCZNIK NR

6 do SIWZ,

FORMULARZ OFERTOWY Z CENAMI DLA CZĘŚĆI NR 5

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 5
Projekt: " ACTIVE WOMEN!". Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

LP

1.

Materiały administracyjno-biurowe: zestawienie rzeczowe, opis materiału

Jm

Ilość

Papier do druku i kserowania (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.

ryza

90

Cena jednostkowa brutto
w PLN

Wartość pozycji brutto w PLN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

14.

Segregator 75 mm (Segregator z dwustronną, wymienną etykietą na grzbiecie,
zewnątrz oklejony poliolefiną, wewnątrz z wyklejką papierową z okuciami
metalowymi na dolnych krawędziach, format na dokumenty A4, grubość grzbietu
75 mm, 3 lata gwarancji na mechanizm, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory
na przedniej okładce, kolor różowy 5 sztuk, kolor szary 5 sztuk np. Bantex lub
Esselte, lub inne równoważne)

sztuka

30

Segregator 50 mm (Segregator z dwustronną, wymienną etykietą na grzbiecie,
zewnątrz oklejony poliolefiną, wewnątrz z wyklejką papierową z okuciami
metalowymi na dolnych krawędziach, format na dokumenty A4, grubość grzbietu
50 mm, 3 lata gwarancji na mechanizm, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory
na przedniej okładce, kolor różowy 5 sztuk, kolor szary 5 sztuk np. Bantex lub
Esselte, lub inne równoważne)

sztuka

10

Sprężone powietrze, wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno
dostępnych miejsc, do czyszczenia klawiatury, pojemność 400 ml

sztuka

4

Marker do CD/DVD i folii, pisze po każdej powierzchni, grubość o,6 mm, długość
linii 1000m, wykonany z materiałów przetworzonych w 84,1%

sztuka

4

sztuka

5

opakowanie

10

otwierane od góry , do wpięcia do segregatora, opakowanie po 100 szt. np.
Esselte lub równoważne

opakowanie

15

Tusz do pieczątek - uniwersalny tusz wodny do stempli rećznych i
samotuszujących z gumową i polimerową płytką stemplującą, kolor niebieski

sztuka

2

Płyta CD-R 700MB 52X - 1 opakowanie -100 szt. Np. Verbatim lub równoważne

opakowanie

2

Zszywki 24/6 (opakowanie 1000 sztuk)

opakowanie

6

Taśma samoprzylepna z podajnikiem, matowa 19 mm x 7,6 m

sztuka

5

Kalkulator biurowy; pierwiastek kwadratowy, procenty, podwójna pamięć, klawisz
cofania, znak +/-, licznik pozycji, obiczenia marżowe, zaokrąglanie, zapis
walutowy, wymiary: 34,5x155x210mm np. Casio lub równowazny

sztuka

2

Gumka do mazania nie niszcząca ścieranej powierzchni przeznaczona do
stosowania na papierze i folii, średnia
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,
Koszulki
krystaliczne
w formacie
A4, wykonana
wykonane zz folii
folii PCV.
PP o grubości 75 mic.

15.

Zakreślacz np. Uni mitsubishi pencil lub równoważny
- do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru
- nietoksyczny tusz, wydajny i trwały – nie rozmazuje się
- gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia
oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
- końcówka ścięta
- grubość linii pisania: 1-5 mm, długość linii pisania: 200 m, kolory różne
sztuka

10

16.

Korektor taśma 14mx4,2mm np. Pritt System, lub inna równoważna

sztuka

5

17.

Podkładka pod mysz wykonana ze specjalnego plastiku, zapewniająca doskonałe
odwzorowanie ruchów myszki zarówno kulkowej, jak i optycznej, ze spodnią
wartswą zapobiegającą przesuwaniu się podkładki po blacie

sztuka

3

Koperty listowe zaklejane na długim boku format DL - 110 x 220 mm, białe bez
okienka, opakowanie po 1000

opakowanie

1

Koperty listowe zaklejane na długim boku format DL - 110 x 220 mm, białe z
okienkiem po prawej , opakowanie po 1000

opakowanie

1

sztuka

15

18.

19.
20.

Bloczki samoprzylepne żółte ( wymiary 127x76 mm)

21.

Zakładki indeksujące neonowe, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 4
kolory neonowe, do szybkiego zaznaczania stron, roz. 20x50 mm

opakowanie

8

22.

Skoroszyt plastikowy sztywny zawieszony wykonany z najwyższej jakości folii,
przód twardy przeźroczysty, tył twardy, kolorowy. Format A4, wymienny
papierowy pasek do opisu. Opakowanie 10 sztuk

opakowanie

10

Klipy do papieru, wysoka trwałość, lakierowana powłoka na czarno odporna na
zarysowania, rozm. 19mm, 3/4

opakowanie

8

24.

Klipy do papieru, wysoka trwałość, lakierowana powłoka na czarno odporna na
zarysowania, rozm. 32mm, 1 1/4

opakowanie

8

25.

Długopis kropka 0,5, długopis wykonany z wysokiej jakości materiałów, z
nadrukiem, wentylowana nasadka w kolorze tuszu, bardzo precyzyjna i
wytrzymała końcówka pisząca z niklowego srebra z kulka z weglika wolframu,
średnica kulki 0,5 mm,

sztuka

20

Zszywacz metalowy do 30 kartek, z technologią zapobiegającą zacięciu zszywek,
ładowana od góry otwiera się o 180 stopni z blokadą zabezpieczającą przed
zamknięciem zszywacza, kolor metaliczny pomarańczowy np. firma Leitz lub
równoważny

sztuka

1

23.

26.

Długopis kulkowy wykonany z wysokiej jakości materiałów, automatycznynie
chowany wkład, gumowa obudowa długopisu zapewnia komfort pisania, tusz
szybkoschnący, cienka linia pisania ok 35mm, wymienny wkład, kolor wkładu:
czerwony, końcówka: stal nierdzewna np. Uni mitshubishi pencil lub równoważny

sztuka

12

Kostki samoprzylepne ( substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, w
delikatnych pastelowych kolorach, z możliwością przyklejania karteczek 4x100
kart, wymiar 76x76 mm)

sztuka

5

Nożyczki biurowe z satynowynm ostrzem ze stali nierdzewnej z ergonomicznie
wyprofilowaną rękojeścią z niełamliwego plastiku, rodzaj 21 cm

sztuka

3

opakowanie

6

sztuka

36

Długopis kulkowy wykonany z wysokiej jakości materiałów, automatycznynie
chowany wkład, gumowa obudowa długopisu zapewnia komfort pisania, tusz
szybkoschnący, cienka linia pisania ok 35mm, wymienny wkład, kolor wkładu:
czarny, końcówka: stal nierdzewna np. Uni mitshubishi pencil lub równoważny

sztuka

12

Długopis kulkowy wykonany z wysokiej jakości materiałów, automatycznynie
chowany wkład, gumowa obudowa długopisu zapewnia komfort pisania, tusz
szybkoschnący, cienka linia pisania ok 35mm, wymienny wkład, kolor wkładu:
niebieski, końcówka: stal nierdzewna np. Uni mitshubishi pencil lub równoważny

sztuka

36

34.

Cienkopis żelowy, z płynącym tuszem żelowym, grubość końcówki: 0,5mm,
grubość lini pisania: 0,25mm, kolor: niebieski, np. Pentel lub równoważny

sztuka

24

35.

Markery permanentne ( do pisania na papierze, szkle, metalu, plastiku ,
wodoodporny, niezmywalny, szybkoschnący, ścięta końcówka 1-5 mm, kolor
czarny)

sztuka

5

Taśma pakowa 48 mm x 50 m, wykonana z polipropylenu pokryta klejem
akrylowym, przyczepna do większości powierzchni, doskonała do zaklejania
kartonów o szerokim zakresie wag, wzmocniona powłoka taśmy odporna na
starzenie

sztuka

3

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

36.

Baterie AA, wysoka jakość, długotrwałe działanie, 4 szt. / Blister np. Enerizer lub
równowazny
Długopis wykonany z wysokiej jakości materiałów, automatycznynie chowany
wkład, gumowa obudowa długopisu zapewnia komfort pisania, tusz
szybkoschnący, cienka linia pisania ok 35mm, wymienny wkład, kolor wkładu:
niebieski, np. Uni mitshubishi pencil lub równoważny

37.

38.
39.

Karteczki samoprzylepne na rolce ze specjalnie zaprojektowanym dyspenserem,
proste w użyciu: ( odmierz pożądaną długość oderwij i przyklej ) idealne do
szybkiego notowania, tylna strona karteczki jest w całości pokryta klejem,
usuwalne bez pozostawiania śladów, kolor pomarańczowy odblaskowy 3 szt, żółty
3 szt)

sztuka

6

Koperty na CD białe NK offset 127 x 127 mm, opakowanie po 100 sztuk

opakowanie

2

Spinacze okrągłe ( R-28, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu, galwanizowane
z wygiętymi noskami)

opakowanie

10
RAZEM

Data …………………………………

Podpis/ podpisy

Data …………………………… Sporządził …………………………………………

0,00

