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FORMULARZ OFERTOWY Z CENAMI DLA CZĘŚĆI NR 7

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
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Projekt: „E-KOMPETENCJE”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

LP

Materiały administracyjno-biurowe: zestawienie rzeczowe, opis materiału
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.
1

Jm

ryza

Cena jednostkowa brutto
w PLN

Ilość

40

Wartość pozycji brutto w PLN

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 np.
Bantex lub Esselte lub równoważne)
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5

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 55mm, 3 lata gwarancji
na mechanizm,
3
Cienkopis żelowy EnerGel BLN 15. lub równoważny. Z płynnym tuszem żelowym.
Połączenie dwóch technologii płynnego tuszu z żelem. Grubość końcówki 0,5,
4 grubość linii pisania 0,25
Zszywacz LEITZ, lub równoważny metaliczny niebieski. wytrzymały do częstego
użytku, wykonany z metalu oraz plastikowych elementów. Zszyswanie otwarte i
5 zamknięte łatwe do zmiany. ładowany od góry, otwiera się o 180 °
6

7

Etykiety samoprzylepneo trwałym kleju 210X297 mm – 100arkuszy, 1
opakowanie
Koszulki krystaliczne w formacie A4, wykonane z folii PP o grubości 75 mic.
otwierane od góry , do wpięcia do segregatora, opakowanie po 100 szt. np.
Esselte lub równoważnme

Skoroszyt plastikowy sztywny zawieszony wykonany z najwyższej jakości folii,
przód twardy przeźroczysty, tył twardy, kolorowy. Format A4, wymienny
8 papierowy pasek do opisu. Opakowanie 20 sztuk
Zakładki indeksujące w kolorze purpurowym, jaskrawo różowym lub czerwonym 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 równoważna) (10sztuk)
9
Karteczki samoprzylepne 76x75 mm różne kolory, kostka duża
10
Notesy samoprzylepne. Wysokiej jakości papier z nałożonym klejem, umożliwia
przyklejanie do różnego rodzaju powierzchni, po odklejeniu nie zostawia śladów.
żółte 100 kartek 125mmx75mm
11
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 folii PCV.
12

Przekładki do segregatorów.Wykonane z białego, mocnego kartonu 160 g.
Przekładki i indeksy w 5 kolorach, 10 stron. Posiadają kartę informacyjno13 opisową, której pasek z perforacją wzmocniony jest folią
14 Zszywki biurowe opakowanie 1000szt. No 10 lub równoważne
Spinacze metalowe, galwanizowane. okrągłe R28, 100 szt. w opakowaniu
15
Długopis wykonany z wysokiej jakości materiałów, bardzo precyzyjna i wytrzymała
końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu średnica kulki
16 0,5mm
Płyty CD – Freestyle 700MB lub równoważne, 52x cake box, 50 sztuk w
17 opakowaniu
Koperty na płyty, białe wymiary: 127x127100 szt. w opakowaniu
18
Korektor w piórze z cienką, metalową końcówką: precyzyjny i szybkoschnący.
idealny do punktowej korekty, przezroczysta nasadka zabezpiecza płyn
19 korygujący przed wysychaniem. pojemność 12 ml.
Notesy samoprzylepne mini kostka. Różnokolorowe - neonowe. 4 kolory briliant
20 50x50
21 Zeszty w kratkę miękka oprawa format A4
22

Zeszyt w kratkę format A5 miękka oprawa
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Zestaw zakreślaczy BOSS ORIGINAL lub równoważny fluorrescencyjny tusz na
bazie wody. Ścięta końcówka. Szerokość linii pisania 2-5mm. Do pisania po
wszystkich rodzajach papieru. Zestaw 4 szt.: żółty zielony, pomarańczowy, różowy
23
24

Ołówek z gumką Noris S122 Twardość HB

Samoprzylepne zakładki indeksujące różnokolorowe, grube,plastikowe, Post-it
25 lub równoważne. Fioloetowe zielone pomarańczowe 3x22 szt
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