
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

       Żnin, 26.06.2019 r. 

STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 
Plac Działowy 6 
88-400 Żnin 

 
 Zapytanie ofertowe 

STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym  zaprasza do 
składania ofert cenowych w zakresie: 

Nazwa przedmiotu zamówienia:  

Zamówienie polegać będzie na zakupie i dostarczeniu do siedziby stowarzyszenia artykułów 

biurowych. 

 

Szczegółowy opis: 

Zamówienie będzie polegało na dostarczeniu do siedziby stowarzyszenia artykułów 
biurowych o podanych poniżej parametrach.  

 

PARAMETRY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 

 

Papier do urządzeń wielofunkcyjnych – 50 ryz 
 

 Format papieru : A4 
 

 Białość CIE średnia z obu stron: 161 (+ /-2) 

 Białość D65: 109,5 ( + / -2) % 

 Gramatura: 80 ( + / - 2 ) g/m2  

 Grubość: 108 (+ / - 3) mikrometry 

 Wilgotność: 3,6-5,0 % 

 Nieprzezroczystość: 93 +2/-1 % 

 Szorstkość metodą Bendstena, średnia z obu stron:  180 ( + /- 50 )  cm3/min 
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Do papieru prosimy dostarczyć specyfikację techniczną oraz dwie kartki papieru o podanych 
wyżej parametrach. Oferty bez załączonej specyfikacji technicznej i przykładowych kartek z 
pieczęcią oferenta nie będą rozpatrywane. 

 
 

Karton ozdobny A4 – 40 arkuszy 

 Kolor biały 

  Grubość 230 g/m2 

 Gładki 

 Matowy 

 

Karton ozdobny A4 – 20 arkuszy 

 Kolor kremowy 

  Grubość 230 g/m2 

  Faktura drobnej kratki 

 Matowy 

 

Koperta C5 - 500 sztuk 

 Kolor biały 

  Grubość 80 g/m2 

  Pasek z klejem po krótszej stronie 

 Wymiary 229mm x 162mm 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 
- termin realizacji  – 15.07.2019r.; 
- termin związania ofertą  -15.08.2019 r.; 
- warunki płatności: na realizację zamówienia powinien być wystawiony rachunek lub faktura 
VAT z terminem płatności 14 dni.; 
- dopuszcza się podpisanie umów  cywilno- prawnych. 
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Kryteria oceny i wyboru ofert: 
- cena 100 % 
- do papieru prosimy dostarczyć specyfikację techniczną oraz przykładowe 2 kartki z 
pieczątką oferenta. Oferty bez załączonej specyfikacji technicznej nie będą rozpatrywane. 

 
 
 
Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w 
terminie 7 dni od ukazania się zaproszenia do składania ofert cenowych na stronie www.lgd-
paluki.pl do dnia 03.07.2019r. 
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać  pocztą tradycyjną na 
adres biura lub mailem na adres: : a.wozniak@lgd-paluki.pl O terminowości złożenia oferty 
decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. 
3. Pozostałe warunki udzielania zamówienia określa Regulamin udzielania zamówień o 
wartości nieprzekraczającej 30.000 euro dostępny na stronie www.lgd-paluki.pl 
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: 
Anita Woźniak, specjalista ds. projektów,  e-mail: a.wozniak@lgd-paluki.pl Informacje można 
uzyskać w dni robocze pn. do pt. w od godz. 8:00 – 16:00  pod numerem telefonu  609 996 
155. 
5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty. 
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