
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  pisemnego  na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa materiałów  biurowych  do  prowadzenia
zajęć w  ramach  realizacji  projektu  pn.:  „W  przyszłość  bez  obaw  II”
współfinansowanego  z  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X -
Edukacja  dla  rozwoju regionu,  Działanie  10.3 -  Doskonalenie  zawodowe, Poddziałanie
10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dwóch faktur, oddzielnie dla zadania 3 oraz
zadania 4, zgodnie z tabelą nr 2 oraz tabelą nr 3.

W  ofercie  należy  uwzględnić  koszty  dostawy,  transportu,  rozładunku  oraz  wniesienia
materiałów biurowych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

TABELA NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p. Opis przedmiotu zamówienia – zadanie 3 i zadanie 4 j.m. ilość

1
Papier fotograficzny - półbłyszczący, biały, gramatura min. 180 
gram/m², format A4, zawartość opakowania min. 20 kartek 
- 1 OPAKOWANIE

zestaw 52
Papier fotograficzny - błyszczący, gramatura min. 260 gram/m², 
format 10x15 cm, zawartość opakowania min. 20 kartek
 - 2 OPAKOWANIA

3
Papier samoprzylepny, biały, połysk, format A4, gramatura min. 
155 G/M2, do drukarek laserowych i atramentowych, zawartość opa-
kowania min. 20 arkuszy - 1 OPAKOWANIE

4

Bindownica - Rodzaj grzbietu: plastikowy, średnica grzbietu max. 19
mm, szuflada do przechowywania grzbietów, format bindowania: A4, 
jednorazowe dziurkowanie do min. 15 kartek (80 g), oprawianie doku-
mentów do 150 arkuszy, pionowy system dziurkowania, uchwyt do 
przenoszenia w obudowie

szt. 1

5
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania, do 25
kartek, średnica 6 mm, 100 sztuk w opakowaniu, 

op. 1

6
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania,  do 
45 kartek, średnica 8 mm, 100 sztuk w opakowaniu, niebieskie op. 1

7
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania, do 65
kartek, średnica 10 mm, 100 sztuk w opakowaniu, czarne

op. 1



8
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania, do 
125 kartek, średnica  14 mm, 100 sztuk w opakowaniu, zielone op. 1

9
Folia do bindowania - Format: A4, bezbarwna, min. 150 mic, opa-
kowanie 100 sztuk

op. 1

10 Okładki do bindowania - Format: A4, opakowanie 100 arkuszy op. 1

11
Tło fotograficzne do green screen bawełniane - w kolorze zielo-
nym, rozmiar 3 m x 3 m, 100 % bawełny, nadaje się do techniki Blue 
box (inaczej: bluescreen, greenscreen, chroma key)

szt. 1

12
Drążek teleskopowy do tła fotograficznego - teleskopowa po-
przeczka do statywów ze standardowym trzpieniem 16 mm, poprzecz-
ka teleskopowa min. 115-310cm

szt. 1

13
Teczka laminowana - z gumką, A4, posiadająca trzy wewnętrzne 
klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem

szt. 32

14
Zakreślacz - etui 4 szt. - zielony, różowy, lilla, turkusowy, szerokość 
linii od 2 do 5 mm,  tusz na bazie wody, duża odporność na wysycha-
nie,

kompl. 16

15
Mazaki - 6 kolorów, pisaki dwustronne o dwóch grubościach, zawiera-
ją atrament na bazie wody, nietoksyczne, wentylowane skuwki

kompl. 16

16
Klej - masa 15 g, bezbarwny, bezwonny, zmywalny i niebrudzący, nie-
toksyczny. szt. 8

17
Zszywki - rozmiar 24/6, 1000 szt. w opakowaniu, do zszywania min. 
20 kartek

op. 5

18 Blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami, w bloku min. 10 kartek szt. 32

19
Papier ksero - format papieru A4, gramatura 80 g/m2, do wydruków
czarno-białych oraz kolorowych, 500 sztuk w ryzie, wyprodukowany w
Polsce.

ryzy 10

20
Arkusz papieru - brystol gramatura min. 170 g/m2, wymiar arkusza 
610x860 mm, format A1, kolor: biały, opakowanie  - 20 arkuszy. op. 1

21
Segregator - format A4, szerokość grzbietu 75 mm, grzbiet 
wyposażony w kieszeń na etykietę służącą do opisania zawartości, 
kolor niebieski.

szt. 8

22
Toner do drukarki HP Laser Jet P1102w - czarny, wydajność min. 
1600 stron. szt. 4

23
Teczka tekturowa - format A4, wykonana z twardej tektury o 
grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, zapinana na 2 rzepy, 
wewnątrz 3 klapki zabezpieczające dokumenty, kolor niebieski.

szt. 8

24 Szuflada plastikowa na dokumenty - wykonana z trwałego polisty-
renu, wymiary zewnętrzne: 254x60x346mm, kolor transparentny, po-

szt. 8



siada miejsce na umieszczenie etykiet, możliwość łączenia szufladek w
pionie oraz kaskadowo.

25
Zeszyt - format A4, oprawa sztywna lakierowana, 96 kartek, w krat-
kę. szt. 8

26

Długopisy - zestaw długopisów 4 kolorowych, atrament na bazie ole-
ju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący, produkt bezpieczny - nie za-
wiera toksyn i metali ciężkich. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku 
winylu. Komplet 4 kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony.

zestaw 8

27
Papier ksero kolorowy - format papieru A4, gramatura min. 80 
g/m2, mix 5 kolorów, opakowanie min. 100 arkuszy. szt. 2

TABELA NR 2 – ZADANIE 3

L.p. Opis przedmiotu zamówienia – (zadanie 3) j.m. ilość

1
Papier fotograficzny - półbłyszczący, biały, gramatura min. 180 
gram/m², format A4, zawartość opakowania min. 20 kartek 
- 1 OPAKOWANIE

zestaw 52
Papier fotograficzny - błyszczący, gramatura min. 260 gram/m², 
format 10x15 cm, zawartość opakowania min. 20 kartek
 - 2 OPAKOWANIA

3
Papier samoprzylepny, biały, połysk, format A4, gramatura min. 
155 G/M2, do drukarek laserowych i atramentowych, zawartość opa-
kowania min. 20 arkuszy - 1 OPAKOWANIE

4

Bindownica - Rodzaj grzbietu: plastikowy, średnica grzbietu max. 19
mm, szuflada do przechowywania grzbietów, format bindowania: A4, 
jednorazowe dziurkowanie do min. 15 kartek (80 g), oprawianie doku-
mentów do 150 arkuszy, pionowy system dziurkowania, uchwyt do 
przenoszenia w obudowie

szt. 1

5
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania, do 25
kartek, średnica 6 mm, 100 sztuk w opakowaniu, 

op. 1

6
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania,  do 
45 kartek, średnica 8 mm, 100 sztuk w opakowaniu, niebieskie

op. 1

7
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania, do 65
kartek, średnica 10 mm, 100 sztuk w opakowaniu, czarne op. 1

8
Grzbiety do bindowania - plastikowe grzbiety do bindowania, do 
125 kartek, średnica  14 mm, 100 sztuk w opakowaniu, zielone op. 1

9
Folia do bindowania - Format: A4, bezbarwna, min. 150 mic, opa-
kowanie 100 sztuk

op. 1

10 Okładki do bindowania - Format: A4, opakowanie 100 arkuszy op. 1



11
Tło fotograficzne do green screen bawełniane - w kolorze zielo-
nym, rozmiar 3 m x 3 m, 100 % bawełny, nadaje się do techniki Blue 
box (inaczej: bluescreen, greenscreen, chroma key)

szt. 1

12
Drążek teleskopowy do tła fotograficznego - teleskopowa po-
przeczka do statywów ze standardowym trzpieniem 16 mm, poprzecz-
ka teleskopowa min. 115-310cm

szt. 1

13
Teczka laminowane - z gumką, A4, posiadająca trzy wewnętrzne 
klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem szt. 32

14
Zakreślacz - etui 4 szt. - zielony, różowy, lilla, turkusowy, szerokość 
linii od 2 do 5 mm,  tusz na bazie wody, duża odporność na wysycha-
nie,

kompl. 8

15
Mazaki - 6 kolorów, pisaki dwustronne o dwóch grubościach, zawiera-
ją atrament na bazie wody, nietoksyczne, wentylowane skuwki kompl. 8

16
Klej - masa 15 g, bezbarwny, bezwonny, zmywalny i niebrudzący, nie-
toksyczny.

szt. 8

17
Zszywki - rozmiar 24/6, 1000 szt. w opakowaniu, do zszywania min. 
20 kartek op. 5

18 Blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami, w bloku 10 kartek szt. 16

19
Papier ksero - format papieru A4, gramatura 80 g/m2, do wydruków
czarno-białych oraz kolorowych, 500 sztuk w ryzie, wyprodukowany w
Polsce.

ryzy 5

TABELA NR 3 – ZADANIE 4

L.p. Opis przedmiotu zamówienia – (zadanie 4) j.m. ilość

1
Papier ksero - format papieru A4, gramatura 80 g/m2, do wydruków
czarno-białych oraz kolorowych, 500 sztuk w ryzie, wyprodukowany w
Polsce.

ryza 5

2
Arkusz papieru - brystol gramatura min. 170 g/m2, wymiar arkusza 
610x860 mm, format A1, kolor: biały, opakowanie  - 20 arkuszy. op. 1

3
Mazaki - 6 kolorów, pisaki dwustronne o dwóch grubościach, zawiera-
ją atrament na bazie wody, nietoksyczne, wentylowane skuwki. szt. 8

4
Segregator - format A4, szerokość grzbietu 75 mm, grzbiet 
wyposażony w kieszeń na etykietę służącą do opisania zawartości, 
kolor niebieski.

szt. 8

5 Toner do drukarki HP Laser Jet P1102w - czarny, wydajność min. 
1600 stron.

szt. 4



6
Teczka tekturowa - format A4, wykonana z twardej tektury o 
grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, zapinana na 2 rzepy, 
wewnątrz 3 klapki zabezpieczające dokumenty, kolor niebieski.

szt. 8

7

Szuflada plastikowa na dokumenty - wykonana z trwałego polisty-
renu, wymiary zewnętrzne: 254x60x346mm, kolor transparentny, po-
siada miejsce na umieszczenie etykiet, możliwość łączenia szufladek w
pionie oraz kaskadowo.

szt. 8

8
Zeszyt - format A4, oprawa sztywna lakierowana, 96 kartek, w krat-
kę.

szt. 8

9

Długopisy - zestaw długopisów 4 kolorowych, atrament na bazie ole-
ju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący, produkt bezpieczny - nie za-
wiera toksyn i metali ciężkich. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku 
winylu. Komplet 4 kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony.

zestaw 8

10
Papier ksero kolorowy - format papieru A4, gramatura min. 80 
g/m2, mix 5 kolorów, opakowanie min. 100 arkuszy. szt. 2

11
Blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami - w bloku min. 10 kar-
tek szt. 16

12

Zakreślacz - etui 4 szt. - zielony, różowy, lilla, turkusowy, szerokość 
linii od 2 do 5 mm,  tusz na bazie wody, duża odporność na wysycha-
nie.

szt. 8

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WY-
BORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L.p. Kryterium oceny oferty Waga kryterium w %

1 Cena 100%


