
 

Warszawa dnia………………. 

 
 

 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:  

„zakup i dostawa materiałów biurowych dla ZMSP”. 

 

 

 

Sprawa nr ZM.NZP.119/19 

 

Nazwa Oferenta:................................................................................. 

Adres: ................................................................................................. 

TEL./FAX: ……………………e-mail:……………………………. 

REGON: …………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………… 

Dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa (Zamawiający) 

Ja (imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………… 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: 

………………………………………………………………………………………………… 

1. Oferuje:                         

cena netto: ……………(słownie:………………………………………………………..…), 

cena brutto: ………… . (słownie: ……………….……………………………………..…..), 

za w/w przedmiot Zamówienia  

2. Termin realizacji usługi ustala się: 10 dni od daty podpisania umowy. 

3. Warunki płatności: w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury                          

do siedziby Zamawiającego. 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem        
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

        

 

Podpis oferenta 

 

 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 



 

 

Załącznik do formularza ofertowego 
 
 

l.p. 

Nazwa produktu 
Ilość 

szt./opak 
Cena netto 

Łączna 

wartość netto 

Łączna 

wartość brutto 

Uwagi 

1 
BaterieLR06 AA , napięcie 

baterii-1,5V alkaliczne (5 szt. w 

opak) 

100 opak. 

        

2 
BaterieLR06 AAA , napięcie 

baterii-1,5V alkaliczne(5 szt. w 

opak) 

20 opak. 

        

3 

Długopis z wymiennym 

wkładem żelowym w kolorze 

niebieskim zaopatrzony w 

gumowy uchwyt, grubość linii 

pisania 0,25 mm, długość linii 

pisania 1300 m, mechanizm 

chowania wkładu zabezpiecza 

przed poplamieniem ubrania 

żelowym w kolorze niebie kolor 

niebieski 

400 szt. 

        

4 

Długopis z wymiennym 

wkładem BKL 77 w kolorze 

czarnym, plastikowa 

przezroczysta obudowa, długość 

pisania 1700 m, grubość linii 

pisania-0,27 mm, końcówka 0,7 

mm. 

50 szt. 

        

5 

Długopis z wymiennym 

wkładem BKL 77 w kolorze 

czerwonym, plastikowa 

przezroczysta obudowa, długość 

pisania 1700 m, grubość linii 

pisania-0,27 mm, końcówka 0,7 

mm. 

50 szt. 

        

6 

Długopis z wymiennym 

wkładem BKL 77 w kolorze 

zielonym, plastikowa 

przezroczysta obudowa, długość 

pisania 1700 m, grubość linii 

pisania-0,27 mm, końcówka 0,7 

mm. 

50 szt. 

        

7 

Długopis z wymiennym 

wkładem BKL 77 w kolorze 

niebieskim, plastikowa 

przezroczysta obudowa, długość 

pisania 1700 m, grubość linii 

pisania-0,27 mm, końcówka 0,7 

mm. 

300 szt. 

        

8 

Koperty DIN C5, 162 x 229 mm, 

biały offset 90g/m2 , samoklejące 

po długim boku (SK) 500 szt. w 

pudełku.  

20000 szt. 

        



 

9 

 Koperty DIN C5, 162 x 229 

mm, biały offset 80g/m2 , OKNO 

PRAWY ŚRODEK 45 x 90 

samoklejące (SK) 500 szt. w 

pudełku. 

20000 szt. 

        

10 

Koperta C6/5 -114x229 mm. 

Papier offset standard, klejenie 

NK, na mokro, klapka 

zamykająca w łuk. Klapki 

boczne na zewnątrz, okno 

45x90,119 mm od lewej i 15 mm 

od dołu, poddruk standard, 

nadruk 4/0 do 30% pow. 

zadruku, bez spadów, 

przeznaczone do kopertownicy 

Typu Wnica Relay 3000 

60000 szt. 

      

wzór do 

wydruku na 

kopertach 

załączony 

zostanie w 

formie 

elektronicznej 

11 Kostka papierowa biała klejona z 

jednej strony, 8,5 x 8,5 x 7 cm 
50 szt. 

        

12 
Kostka papierowa kolorowa 

klejona z jednej strony, 8,5 x 8,5 

x 7 cm 

20 szt. 

        

13 
Kostka biała w pojemniku 

plastikowym 8,5 x 8,5 x8,0 
20 szt. 

        

14 

Koszulki wykonane z 

wysokokrystalicznej folii PP, 

otwierane z prawego długiego 

boku, multiperforowane pasujące 

do każdego segregatora, format 

A4, pakowane po 10 sztuk, (100 

mic.- pakowane w folie). 

20 opak. 

        

15 

Koszulki wykonane z 

wysokokrystalicznej folii PP, 

otwierane od góry, 

multiperforowane pasujące do 

każdego segregatora, format A4, 

pakowane po 100 sztuk, (40 

mic.- pakowane w folie). 

1000 opak. 

        

16 

Koszulki wykonane z 

wysokokrystalicznej folii PP, 

otwierane z prawego długiego 

boku, multiperforowane pasujące 

do każdego segregatora, format 

B4, pakowane po 10 sztuk, (100 

mic.- pakowane w folie). 

10 opak. 

        

17 Linijka plastikowa 30 cm.  40 szt.         

18 

Marker permanentny SCA-F 

czarny  piszący po każdej 

powierzchni, grubość linii 

pisania: SCA-F 1 mm (końcówka 

okrągła), zawiera szybkoschnący 

i nie rozmazujący się tusz w 

kolorze czarnym, wodoodporny, 

nie blaknie pod wpływem 

działania promieni słonecznych, 

aluminiowa obudowa, długość 

linii pisania SCA-F 720 m. 

20 szt. 

        



 

19 

Marker permanentny SCA-F : 

piszący po każdej powierzchni, 

grubość linii pisania: SCA-F 0,7 

mm (końcówka okrągła), zawiera 

szybkoschnący i nie rozmazujący 

się tusz w kolorze czarnym, 

wodoodporny, nie blaknie pod 

wpływem działania promieni 

słonecznych, aluminiowa 

obudowa, długość linii pisania 

SCA-F 720 m. 

30 szt. 

        

20 

 Nożyczki wykonane z 

nierdzewnej stali wysokiej 

jakości, rączka odporna na 

pęknięcia i odpryski wyposażona  

w gumowany uchwyt (soft-grip), 

przeznaczone do cięcia papieru, 

kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 

samoprzylepnej, rozmiar 20 cm. 

20 szt. 

        

21 

Naboje atramentowe  kolor 

atramentu niebieski, długie, 

pasujące  do pióra wiecznego 

Waterman. Pakowane po 10 szt. 

20 opak. 

        

22 

Papier kserograficzny  format 

A4, kolor biały , gramatura 

80g/m2, grubość 100-110 µm, 

białość klasa A, papier musi 

nadawać się do kserokopiarek i 

drukarek atramentowych i 

laserowych, pakowany po 500 

sztuk w ryzie i po 5 ryz w 

sztywnym kartonie, opakowanie 

musi pochodzić od producenta 

papieru.  

600 opak. 

        

23 

Papier kserograficzny  format 

A3, kolor biały , gramatura 

80g/m2, grubość 100-110 µm, 

białość klasa A, papier musi 

nadawać się do kserokopiarek i 

drukarek atramentowych i 

laserowych, pakowany po 500 

sztuk w ryzie ,opakowanie musi 

pochodzić od producenta 

papieru.  

20 opak. 

        

24 

Rozszywacz   do usuwania 

zszywek ze spiętych wcześniej 

dokumentów, przeznaczony do 

wszystkich rodzajów zszywek. 

100 szt. 

        

25 

Segregator 80 mm  na zewnątrz i 

wewnątrz oklejony 

poliopropylenem, na grzbiecie 

dwustronna wymienna etykieta, 

na grzbiecie otwór ułatwiający 

wyjmowanie segregatora z półki, 

dwa otwory na przedniej okładce 

na grzbiety mechanizmu 

blokującego okładkę, szerokość 

grzbietu 80 mm.  

1600 szt. 

        



 

26 

 Segregator 50 mm na zewnątrz i 

wewnątrz oklejony 

poliopropylenem, na grzbiecie 

dwustronna wymienna etykieta, 

na grzbiecie otwór ułatwiający 

wyjmowanie segregatora z półki, 

dwa otwory na przedniej okładce 

na grzbiety mechanizmu 

blokującego okładkę, szerokość 

grzbietu 50 mm.  

100 szt. 

        

27 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  

wykonany ze sztywnego i 

mocnego PCV, przednia okładka 

przeźroczysta , tylna kolorowa, 

posiada papierowy wymienny 

pasek do opisu i zaokrąglone rogi 

obu okładek, wyposażony w 

boczną perforację umożliwiającą 

wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, 

pakowany po 10 szt.Kolor 

czerwony 

20 opak 

        

28 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  

wykonany ze sztywnego i 

mocnego PCV, przednia okładka 

przeźroczysta , tylna kolorowa, 

posiada papierowy wymienny 

pasek do opisu i zaokrąglone rogi 

obu okładek, wyposażony w 

boczną perforację umożliwiającą 

wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, 

pakowany po 10 szt.Kolor czarny 

20 opak 

        

29 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  

wykonany ze sztywnego i 

mocnego PCV, przednia okładka 

przeźroczysta , tylna kolorowa, 

posiada papierowy wymienny 

pasek do opisu i zaokrąglone rogi 

obu okładek, wyposażony w 

boczną perforację umożliwiającą 

wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, 

pakowany po 10 szt.Kolor 

zielony 

20 opak 

        

30 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  

wykonany ze sztywnego i 

mocnego PCV, przednia okładka 

przeźroczysta , tylna kolorowa, 

posiada papierowy wymienny 

pasek do opisu i zaokrąglone rogi 

obu okładek, wyposażony w 

boczną perforację umożliwiającą 

wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, 

pakowany po 10 szt.Kolor żółty 

20 opak 

        

31 

 Skoroszyt kartonowy A4  

wykonany ze sztywnego kartonu 

w kolorze białym, zwykły, z 

wąsami metalowymi. 

2000 szt.  

        



 

32 
Spinacze biurowe wykonane z 

metalu 28 mm, pakowane po 100 

szt. 

1000 opak. 

        

33 

Tablica korkowa 60x90 cm  

tablica w ramie drewnianej, 

powierzchnia tablicy wykonana z 

materiału korkowego, tył tablicy 

pilśń, w zestawie komplet 

haczyków umożliwiających 

powieszenie tablicy w pionie 

bądź poziomie 

10 szt. 

        

34 

 Teczka wiązana A4 bezkwasowa 

: wykonana  z kartonu 

bezkwasowego białego o pH 

˃7.0, gramatura 290g/m2 , 

wymiary320x250x35 mm 

600 szt. 

        

35 

 Teczka kartonowa lakierowana z 

gumką A4   wykonana z kartonu 

typu preszpan o gramaturze 

390gsm, zamykana  za pomocą 2 

płaskich, narożnych gumek w 

kolorze teczki, 3-skrzydłowa, 

rozmiar 233x318mm, format A4  

500 szt. 

        

36 

 Temperówka metalowa 

wykonana z aluminium z ostrzem 

wykonanym ze stali nierdzewnej 

manganowej 65 MN, 

przeznaczona do ostrzenia 

ołówków i kredek o 

maksymalnej średnicy 8 lub 11 

mm. 

40 szt. 

        

37 

 Tusz do pieczątek niebieski 

uniwersalny tusz do pieczątek, na 

bazie wody i glikolu, 

rozpuszczający się w wodzie, 

przeznaczony do pieczątek 

automatycznych, stempli 

gumowych, plastikowa 

buteleczka z nakrętką w kolorze 

tuszu. 

20 szt. 

        

38 

 Tusz do pieczątek czarny  

uniwersalny tusz do pieczątek, na 

bazie wody i glikolu, 

rozpuszczający się w wodzie, 

przeznaczony do pieczątek 

automatycznych, stempli 

gumowych, plastikowa 

buteleczka z nakrętką w kolorze 

tuszu. 

10 szt. 

        

39 

Tusz do pieczątek czerwony  

uniwersalny tusz do pieczątek, na 

bazie wody i glikolu, 

rozpuszczający się w wodzie, 

przeznaczony do pieczątek 

automatycznych, stempli 

gumowych, plastikowa 

buteleczka z nakrętką w kolorze 

tuszu. 

50 szt. 

        



 

40 

Gumka do ścierania  biała, 

miękka   do wymazywania 

ołówka, wykonana z 

syntetycznego kauczuku. 

50 szt. 

        

41 

Ołówek w drewnianej oprawie z 

gumką ołówek drewniany, 

korpus lakierowany, twardość 

HB, końcówka wykonana z 

gumy syntetycznej. 

200 szt. 

        

42 

Długopis metalowy z 

wymiennym metalowym 

wkładem w kolorze niebieskim,  

mechanizm chowania wkładu 

zabezpiecza przed poplamieniem 

ubrania. 

20 szt. 

        

43 

 Zakreślacz wykonany w 

technologii Anty Dry-Out 

pozostawiony bez skuwki nie 

wysycha nawet przez 4 godziny, 

do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, 

tusz na bazie wody, grubość linii 

5 mm, kolory tuszu: żółty 

120 szt. 

        

44 

 Zakreślacz wykonany w 

technologii Anty Dry-Out 

pozostawiony bez skuwki nie 

wysycha nawet przez 4 godziny, 

do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, 

tusz na bazie wody, grubość linii 

5 mm, kolory tuszu: 

pomarańczowy 

100 szt. 

        

45 

 Zakreślacz wykonany w 

technologii Anty Dry-Out 

pozostawiony bez skuwki nie 

wysycha nawet przez 4 godziny, 

do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, 

tusz na bazie wody, grubość linii 

5 mm, kolory tuszu: niebieski 

40 szt. 

        

46 

 Zakreślacz wykonany w 

technologii Anty Dry-Out 

pozostawiony bez skuwki nie 

wysycha nawet przez 4 godziny, 

do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, 

tusz na bazie wody, grubość linii 

5 mm, kolory tuszu: zielony 

40 szt. 

        

47 

Folia stretch  folia przeznaczona 

do ręcznego owijania towaru, 

przezroczysta 2,5 kg. 

2 szt. 

        

48 

Karteczki samoprzylepne żółte 

76x76 mm wykonane z papieru  

w żółtym neutralnym kolorze, 

gramatura 70 gsm, klej usuwalny 

za pomocą wody, indywidualnie 

zabezpieczony folią z paskiem 

ułatwiającym otwieranie. 

300 op. 

        



 

49 

Karteczki samoprzylepne żółte 

51x76 mm  wykonane z papieru  

w żółtym neutralnym kolorze, 

gramatura 70 gsm, klej usuwalny 

za pomocą wody, indywidualnie 

zabezpieczony folią z paskiem 

ułatwiającym otwieranie. 

300 op 

        

50 

 Pojemnik magnetyczny na 

spinacze wykonany  z 

przezroczystego tworzywa 

sztucznego okrągły pojemnik z 

magnetycznym czarnym 

wieczkiem, przeznaczony do 

przechowywania spinaczy 

biurowych o różnych rozmiarach. 

40 szt. 

        

51 

 Pojemnik na długopisy  

metalowy czarny pojemnik 

wykonany z siatki metalowej w 

kolorze czarnym, wymiary: 

h=100 mm, średnica 90 mm. 

30 szt. 

        

52 

Zszywki  P3 24/6  1000x 

wysokiej jakości zszywki 

stalowe-galwanizowane, 

opakowanie zawiera 1000 szt.  

500 opak. 

        

53 

Skoroszyt kartonowy A4 z listwą  

wykonany ze sztywnego kartonu 

w kolorze białym, zwykły, z 

wąsami metalowymi i specjalną 

listwą na grzbiecie do wpinania 

skoroszytu do segregatora. 

500 szt. 

        

54 

 Teczka do podpisu 15 

przegródek  wykonana ze 

sztywnego kartonu, oklejona 

tworzywem sztucznym z fakturą,  

posiada po dwa okrągłe otwory 

na każdej stronie, przeznaczona 

jest do przekazywania 

dokumentów do podpisów 

umieszczanych w 15 

kartonowych przegrodach.  

10 szt. 

        

55 

Teczka do podpisu 8 przegródek  

wykonana ze sztywnego kartonu, 

oklejona tworzywem sztucznym 

z fakturą,  posiada po dwa 

okrągłe otwory na każdej stronie, 

przeznaczona jest do 

przekazywania dokumentów do 

podpisów umieszczanych w 8 

kartonowych przegrodach.  

10 szt. 

        

56 

Kalkulator z wyświetlaczem 12 

pozycyjnym, kalkulator 

wyposażony w 12 pozycyjny 

wyświetlacz, funkcję check & 

correct, obliczenia podatkowe, 

klawisz sumy całkowitej, klawisz 

potrójnego zera, funkcje COST-

SELLMARGIN, podwójne 

zasilanie, wymiary:142x188x37 

mm, waga 195 g.  

15 szt. 

        

57 Zeszyt akademicki A4 96 kartek 

miękka oprawa 
30 szt. 

        



 

58 

Skorowidz na spirali format A5 

oprawa twarda, pokryta 

błyszczącą folią introligatorską, 

kartki w linie z indeksem 

alfabetycznym. 

10 szt. 

        

59 

Klipy metalowe czarne 25 mm 

klipy do akt, metalowe, czarne, 

25 mm, 12 szt. w opakowaniu 

48 opak. 

        

60 

 Klipy metalowe czarne 32 mm 

klipy do akt, metalowe, czarne, 

32 mm, 12 szt. w opakowaniu.  

20 opak. 

        

61 

Klipy metalowe czarne 41 mm  

klipy do akt, metalowe, czarne, 

41 mm, 12 szt. w opakowaniu 

20 opak. 

        

62 
Klipy metalowe czarne 51 mm 

klipy do akt, metalowe, czarne, 

51 mm, 12 szt. w opakowaniu. 

20 opak. 

        

63 

Pinezki do tablicy korkowej  

pinezki w plastikowym 

pojemniku zapewniającym  

wielokrotne zamknięcie i 

otwarcie, 100 szt. w pojemniku. 

10 opak. 

        

64 

Taśma klejąca matowa  taśma 

samoprzylepna matowa, rozmiar 

19 mm x 33 m 

100 szt. 

        

65 Klej biurowy w sztyfcie (21 g.) 100 szt.         

66 

 Półka na dokumenty A4 plastik 

krystaliczny zaokrąglone 

wycięcie z przodu ułatwiające 

dostęp do dokumentów, 

powierzchnia do umieszczenia 

kieszonki na etykiety (po lewej 

lub  prawej stronie  półki) które 

ułatwiają wyszukiwanie 

dokumentów, możliwość 

ustawiania w pionie lub 

schodkowo, wymiary (mm) 254 

x 61 x 350, kolor krystaliczny. 

20 szt. 

        

67 

 Zszywacz 24/6 wykonany z 

wytrzymałego tworzywa 

sztucznego, wszystkie części 

mechaniczne wykonane z metalu, 

zszywanie zamknięte i 

tapicerskie z systemem płaskiego 

zaginania zszywek, głębokość 

wsuwania kartek 40 mm, zszywa 

30 kartek naraz, ładowany od 

góry, rekomendowany do 

zszywek 24/6 

50 szt. 

        

68 

Dziurkacz (do 25 kartek) 

metalowa obudowa i mechanizm, 

wykonuje otwory o średnicy 5,5 

mm w rozstawie 80 mm, 

dziurkujący 30 kartek naraz, 

pojemnik na odpady, wysuwany 

ogranicznik strony. 

20 szt.  

        

69 

 Korektor w taśmie blanco suchy 

korektor zapewnia możliwość 

natychmiastowego pisania, bez 

rozpuszczalnika, w rozmiarze 

maxi 4,2 mm x 8,5 mm 

100 szt. 

        



 

70 

 Rolki offsetowe rolki offsetowe 

z białego, bezdrzewnego i 

bezpyłowego papieru 

offsetowego, rolki kasowe  

szerokości 57 mm i długości 30 

m pakowane  po 10 sztuk w 

zgrzewce. 

100 szt. 

        

71 

Zwilżacz glicerynowy do palców 

20 ml ułatwia liczenie, 

wertowanie oraz chwytanie 

kartek, nietoksyczny - na bazie 

gliceryny kosmetycznej, posiada 

atest PZH,  pojemność: 20ml.  

10 szt. 

        

72 

Teczka kartonowa wiązana biała   

teczka kartonowa wiązana biała, 

przeznaczona na dokumenty 

formatu A4, gramatura 250g/m2, 

pakowana po 50 sztuk w 

zgrzewce.   

10 opak. 

        

73 
 Zakładki indeksujące  

samoprzylepne papierowe w 4 

kolorach 4 x 40 szt. 20 x 50 mm.   

1000 opak. 

        

  RAZEM           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Istotne postanowienia umowy 
UMOWA NR ZM.NZP. ………../19 

 

zawarta w dniu ………………………2019 r., w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Nr NIP: 525-22-

48-481 reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. 

Prosta 69  działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak:  

……………………….  z dnia ………………………. r. 

  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Firmą…………………………………………………………………………………………… 

NIP:, ………………… REGON,  ……………….. KRS ………………. 
zwanym dalej „Dostawcą”. 

 

W związku z wyborem oferty Dostawcy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych bez stosowania ustawy,  została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1 

(Przedmiot Umowy) 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego  materiałów 

biurowych wymienionych w ofercie stanowiącej Załącznik Nr 2  

do niniejszej umowy. 

2. Dostawa winna być wykonana do siedziby Zamawiającego - ul. Prosta 69  

w Warszawie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

3. Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o dacie  

i godzinie dostawy minimum na dwa dni przed planowanym terminem dostawy. 

4. Dostawca zobowiązany jest złożyć dostarczone materiały w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

§ 2 

(Termin) 

Termin wykonania usługi jednorazowo -10 dni od daty podpisania umowy. 

§ 3 

(Wykonywanie Umowy) 

1.Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów biurowych zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia określonych w załączniku Nr 1  

2.Dostawca oświadcza, że  materiały opisane w załączniku Nr 1 pkt 4 i 7 posiadają certyfikaty 

lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną  

w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

§ 4  

(Wynagrodzenie) 

1. Za realizację przedmiotu Umowy, Dostawca otrzyma   wynagrodzenie 

o łącznej kwocie netto:  ……………zł. (słownie:……………………………..  zł); 

brutto:…………… zł. (słownie: …………………………………..zł) obliczone  

w oparciu o  cenę, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2  

do Umowy, 

2. Termin płatności faktury wystawionej po otrzymaniu i podpisaniu protokołu odbioru 

wynosi 21 dni od daty dostarczenia do siedziby ZMSP przy ulicy Prostej 69  

w Warszawie prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Płatność zostanie dokonana na konto Nr ……………………………………………. 



 

4. Faktura winna być wystawiona na: Miasto Stołeczne Warszawa, 

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481. Odbiorca/Płatnik: Zarząd Mienia 

Skarbu Państwa ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający złoży w banku polecenie 

przelewu na konto Dostawcy. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności należności wynikających z niniejszej umowy 

dokonywać będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Dostawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

§ 5 

( Gwarancja i rękojmia) 

Dostawca gwarantuje usunięcie wszelkich wad przedmiotu Umowy w okresie 1 tygodnia od 

daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy 

§ 6 

(Osoby odpowiedzialne) 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy ze strony Dostawcy 

są:…………………………………………………… 

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego pełnią: 

Monika Arażnik telefon 22 551 21 79, 

Jarosław Bartoszewski telefon 22 551 21 81 

§ 7 

(Kary umowne, odstąpienie) 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonym w § 2. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy (opóźnienie 

dostawy ponad 7 dni roboczych) Zamawiający uprawniony jest  

do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia brutto. 

§ 8 

(Przepisy końcowe) 

1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy,  

a w szczególności dane ograniczone do imienia, nazwiska, nazwy firmy  przedmiot 

Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną                 w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Zamawiający oświadczą, że wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający. 

3. Do spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny 

dla m. st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - w tym 1 dla Dostawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

  Zamawiający      Dostawca 

 

 
 

 



 

 

Opis przedmiotu zamówienia na materiały biurowe 

   

 

   

 

Przedmiot zamówienia ujęty w poniższej tabeli należy 

dostarczyć do siedziby zamawiającego w ciągu 10 dni 

roboczych od daty podpisania umowy. 

 

   

Materiały biurowe należy złożyć w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego . 

  

  
 

l.p. 

Nazwa produktu Ilość szt./opak 

1 BaterieLR06 AA , napięcie baterii-1,5V alkaliczne (5 szt. w opak) 100 opak. 

2 BaterieLR06 AAA , napięcie baterii-1,5V alkaliczne(5 szt. w opak) 20 opak. 

3 

Długopis z wymiennym wkładem żelowym w kolorze niebieskim 

zaopatrzony w gumowy uchwyt, grubość linii pisania 0,25 mm, długość 

linii pisania 1300 m, mechanizm chowania wkładu zabezpiecza przed 

poplamieniem ubrania żelowym w kolorze niebie kolor niebieski 

400 szt. 

4 

Długopis z wymiennym wkładem BKL 77 w kolorze czarnym, plastikowa 

przezroczysta obudowa, długość pisania 1700 m, grubość linii pisania-

0,27 mm, końcówka 0,7 mm. 

50 szt. 

5 

Długopis z wymiennym wkładem BKL 77 w kolorze czerwonym, 

plastikowa przezroczysta obudowa, długość pisania 1700 m, grubość linii 

pisania-0,27 mm, końcówka 0,7 mm. 

50 szt. 

6 

Długopis z wymiennym wkładem BKL 77 w kolorze zielonym, 

plastikowa przezroczysta obudowa, długość pisania 1700 m, grubość linii 

pisania-0,27 mm, końcówka 0,7 mm. 

50 szt. 

7 

Długopis z wymiennym wkładem BKL 77 w kolorze niebieskim, 

plastikowa przezroczysta obudowa, długość pisania 1700 m, grubość linii 

pisania-0,27 mm, końcówka 0,7 mm. 

300 szt. 

8 
Koperty DIN C5, 162 x 229 mm, biały offset 90g/m2 , samoklejące po 

długim boku (SK) 500 szt. w pudełku.  
20000 szt. 

9 
 Koperty DIN C5, 162 x 229 mm, biały offset 80g/m2 , OKNO PRAWY 

ŚRODEK 45 x 90 samoklejące (SK) 500 szt. w pudełku. 
20000 szt. 

10 

Koperta C6/5 -114x229 mm. Papier offset standard, klejenie NK, na 

mokro, klapka zamykająca w łuk. Klapki boczne na zewnątrz, okno 

45x90,119 mm od lewej i 15 mm od dołu, poddruk standard, nadruk 4/0 

do 30% pow. zadruku, bez spadów, przeznaczone do kopertownicy Typu 

Wnica Relay 3000 

60000 szt. 

11 Kostka papierowa biała klejona z jednej strony, 8,5 x 8,5 x 7 cm 50 szt. 

12 Kostka papierowa kolorowa klejona z jednej strony, 8,5 x 8,5 x 7 cm 20 szt. 

13 
Kostka biała w pojemniku plastikowym 8,5 x 8,5 x8,0 

20 szt. 

14 
Koszulki wykonane z wysokokrystalicznej folii PP, otwierane z prawego 

długiego boku, multiperforowane pasujące do każdego segregatora, 

format A4, pakowane po 10 sztuk, (100 mic.- pakowane w folie). 

20 opak. 

15 

Koszulki wykonane z wysokokrystalicznej folii PP, otwierane od góry, 

multiperforowane pasujące do każdego segregatora, format A4, pakowane 

po 100 sztuk, (40 mic.- pakowane w folie). 

1000 opak. 

16 

Koszulki wykonane z wysokokrystalicznej folii PP, otwierane z prawego 

długiego boku, multiperforowane pasujące do każdego segregatora, 

format B4, pakowane po 10 sztuk, (100 mic.- pakowane w folie). 

10 opak. 



 

17 Linijka plastikowa 30 cm.  40 szt. 

18 

Marker permanentny SCA-F czarny  piszący po każdej powierzchni, 

grubość linii pisania: SCA-F 1 mm (końcówka okrągła), zawiera 

szybkoschnący i nie rozmazujący się tusz w kolorze czarnym, 

wodoodporny, nie blaknie pod wpływem działania promieni słonecznych, 

aluminiowa obudowa, długość linii pisania SCA-F 720 m. 

20 szt. 

19 

Marker permanentny SCA-F : piszący po każdej powierzchni, grubość 

linii pisania: SCA-F 0,7 mm (końcówka okrągła), zawiera szybkoschnący 

i nie rozmazujący się tusz w kolorze czarnym, wodoodporny, nie blaknie 

pod wpływem działania promieni słonecznych, aluminiowa obudowa, 

długość linii pisania SCA-F 720 m. 

30 szt. 

20 

 Nożyczki wykonane z nierdzewnej stali wysokiej jakości, rączka odporna 

na pęknięcia i odpryski wyposażona  w gumowany uchwyt (soft-grip), 

przeznaczone do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 

samoprzylepnej, rozmiar 20 cm. 

20 szt. 

21 Naboje atramentowe  kolor atramentu niebieski, długie, pasujące  do pióra 

wiecznego Waterman. Pakowane po 10 szt. 
20 opak. 

22 

Papier kserograficzny  format A4, kolor biały , gramatura 80g/m2, 

grubość 100-110 µm, białość klasa A, papier musi nadawać się do 

kserokopiarek i drukarek atramentowych i laserowych, pakowany po 500 

sztuk w ryzie i po 5 ryz w sztywnym kartonie, opakowanie musi 

pochodzić od producenta papieru.  

600 opak. 

23 

Papier kserograficzny  format A3, kolor biały , gramatura 80g/m2, 

grubość 100-110 µm, białość klasa A, papier musi nadawać się do 

kserokopiarek i drukarek atramentowych i laserowych, pakowany po 500 

sztuk w ryzie ,opakowanie musi pochodzić od producenta papieru.  

20 opak. 

24 
Rozszywacz   do usuwania zszywek ze spiętych wcześniej dokumentów, 

przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek. 

100 szt. 

25 

Segregator 80 mm  na zewnątrz i wewnątrz oklejony poliopropylenem, na 

grzbiecie dwustronna wymienna etykieta, na grzbiecie otwór ułatwiający 

wyjmowanie segregatora z półki, dwa otwory na przedniej okładce na 

grzbiety mechanizmu blokującego okładkę, szerokość grzbietu 80 mm.  

1600 szt. 

26 

 Segregator 50 mm na zewnątrz i wewnątrz oklejony poliopropylenem, na 

grzbiecie dwustronna wymienna etykieta, na grzbiecie otwór ułatwiający 

wyjmowanie segregatora z półki, dwa otwory na przedniej okładce na 

grzbiety mechanizmu blokującego okładkę, szerokość grzbietu 50 mm.  

100 szt. 

27 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  wykonany ze sztywnego i mocnego 

PCV, przednia okładka przeźroczysta , tylna kolorowa, posiada 

papierowy wymienny pasek do opisu i zaokrąglone rogi obu okładek, 

wyposażony w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, pakowany po 10 szt. Kolor czerwony 

20 opak 

28 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  wykonany ze sztywnego i mocnego 

PCV, przednia okładka przeźroczysta , tylna kolorowa, posiada 

papierowy wymienny pasek do opisu i zaokrąglone rogi obu okładek, 

wyposażony w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, pakowany po 10 szt. Kolor czarny 

20 opak 

29 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  wykonany ze sztywnego i mocnego 

PCV, przednia okładka przeźroczysta , tylna kolorowa, posiada 

papierowy wymienny pasek do opisu i zaokrąglone rogi obu okładek, 

wyposażony w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, pakowany po 10 szt. Kolor zielony 

20 opak 

30 

Skoroszyt A4 zawieszany twardy  wykonany ze sztywnego i mocnego 

PCV, przednia okładka przeźroczysta , tylna kolorowa, posiada 

papierowy wymienny pasek do opisu i zaokrąglone rogi obu okładek, 

wyposażony w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora z 

dowolnym mechanizmem, pakowany po 10 szt. Kolor żółty 

20 opak 

31  Skoroszyt kartonowy A4  wykonany ze sztywnego kartonu w kolorze 

białym, zwykły, z wąsami metalowymi. 
2000 szt.  



 

32 
Spinacze biurowe wykonane z metalu 28 mm, pakowane po 100 szt. 

1000 opak. 

33 

Tablica korkowa 60x90 cm  tablica w ramie drewnianej, powierzchnia 

tablicy wykonana z materiału korkowego, tył tablicy pilśń, w zestawie 

komplet haczyków umożliwiających powieszenie tablicy w pionie bądź 

poziomie 

10 szt. 

34  Teczka wiązana A4 bezkwasowa : wykonana  z kartonu bezkwasowego 

białego o pH ˃7.0, gramatura 290g/m2 , wymiary320x250x35 mm 
600 szt. 

35 

 Teczka kartonowa lakierowana z gumką A4   wykonana z kartonu typu 

preszpan o gramaturze 390gsm, zamykana  za pomocą 2 płaskich, 

narożnych gumek w kolorze teczki, 3-skrzydłowa, rozmiar 233x318mm, 

format A4  

500 szt. 

36 

 Temperówka metalowa wykonana z aluminium z ostrzem wykonanym ze 

stali nierdzewnej manganowej 65 MN, przeznaczona do ostrzenia 

ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 8 lub 11 mm. 

40 szt. 

37 

 Tusz do pieczątek niebieski uniwersalny tusz do pieczątek, na bazie 

wody i glikolu, rozpuszczający się w wodzie, przeznaczony do pieczątek 

automatycznych, stempli gumowych, plastikowa buteleczka z nakrętką w 

kolorze tuszu. 

20 szt. 

38 

 Tusz do pieczątek czarny  uniwersalny tusz do pieczątek, na bazie wody i 

glikolu, rozpuszczający się w wodzie, przeznaczony do pieczątek 

automatycznych, stempli gumowych, plastikowa buteleczka z nakrętką w 

kolorze tuszu. 

10 szt. 

39 

Tusz do pieczątek czerwony  uniwersalny tusz do pieczątek, na bazie 

wody i glikolu, rozpuszczający się w wodzie, przeznaczony do pieczątek 

automatycznych, stempli gumowych, plastikowa buteleczka z nakrętką w 

kolorze tuszu. 

50 szt. 

40 Gumka do ścierania  biała, miękka   do wymazywania ołówka, wykonana 

z syntetycznego kauczuku. 
50 szt. 

41 Ołówek w drewnianej oprawie z gumką ołówek drewniany, korpus 

lakierowany, twardość HB, końcówka wykonana z gumy syntetycznej. 
200 szt. 

42 
Długopis metalowy z wymiennym metalowym wkładem w kolorze 

niebieskim,  mechanizm chowania wkładu zabezpiecza przed 

poplamieniem ubrania. 

20 szt. 

43 

 Zakreślacz wykonany w technologii Anty Dry-Out pozostawiony bez 

skuwki nie wysycha nawet przez 4 godziny, do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, tusz na bazie wody, grubość linii 5 mm, 

kolory tuszu: żółty 

120 szt. 

44 

 Zakreślacz wykonany w technologii Anty Dry-Out pozostawiony bez 

skuwki nie wysycha nawet przez 4 godziny, do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, tusz na bazie wody, grubość linii 5 mm, 

kolory tuszu: pomarańczowy 

100 szt. 

45 

 Zakreślacz wykonany w technologii Anty Dry-Out pozostawiony bez 

skuwki nie wysycha nawet przez 4 godziny, do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, tusz na bazie wody, grubość linii 5 mm, 

kolory tuszu: niebieski 

40 szt. 

46 

 Zakreślacz wykonany w technologii Anty Dry-Out pozostawiony bez 

skuwki nie wysycha nawet przez 4 godziny, do papieru zwykłego, 

samokopiującego i faksowego, tusz na bazie wody, grubość linii 5 mm, 

kolory tuszu: zielony 

40 szt. 

47 
Folia stretch  folia przeznaczona do ręcznego owijania towaru, 

przezroczysta 2,5 kg. 
2 szt. 

48 

Karteczki samoprzylepne żółte 76x76 mm wykonane z papieru  w żółtym 

neutralnym kolorze, gramatura 70 gsm, klej usuwalny za pomocą wody, 

indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie. 

300 op. 

49 

Karteczki samoprzylepne żółte 51x76 mm  wykonane z papieru  w żółtym 

neutralnym kolorze, gramatura 70 gsm, klej usuwalny za pomocą wody, 

indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie. 

300 op 



 

50 

 Pojemnik magnetyczny na spinacze wykonany  z przezroczystego 

tworzywa sztucznego okrągły pojemnik z magnetycznym czarnym 

wieczkiem, przeznaczony do przechowywania spinaczy biurowych o 

różnych rozmiarach. 

40 szt. 

51 
 Pojemnik na długopisy  metalowy czarny pojemnik wykonany z siatki 

metalowej w kolorze czarnym, wymiary: h=100 mm, średnica 90 mm. 
30 szt. 

52 Zszywki  P3 24/6  1000x wysokiej jakości zszywki stalowe-

galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 szt.  
500 opak. 

53 
Skoroszyt kartonowy A4 z listwą  wykonany ze sztywnego kartonu w 

kolorze białym, zwykły, z wąsami metalowymi i specjalną listwą na 

grzbiecie do wpinania skoroszytu do segregatora. 

500 szt. 

54 

 Teczka do podpisu 15 przegródek  wykonana ze sztywnego kartonu, 

oklejona tworzywem sztucznym z fakturą,  posiada po dwa okrągłe 

otwory na każdej stronie, przeznaczona jest do przekazywania 

dokumentów do podpisów umieszczanych w 15 kartonowych 

przegrodach.  

10 szt. 

55 

Teczka do podpisu 8 przegródek  wykonana ze sztywnego kartonu, 

oklejona tworzywem sztucznym z fakturą,  posiada po dwa okrągłe 

otwory na każdej stronie, przeznaczona jest do przekazywania 

dokumentów do podpisów umieszczanych w 8 kartonowych przegrodach.  

10 szt. 

56 

Kalkulator z wyświetlaczem 12 pozycyjnym, kalkulator wyposażony w 

12 pozycyjny wyświetlacz, funkcję check & correct, obliczenia 

podatkowe, klawisz sumy całkowitej, klawisz potrójnego zera, funkcje 

COST-SELLMARGIN, podwójne zasilanie, wymiary:142x188x37 mm, 

waga 195 g.  

15 szt. 

57 
Zeszyt akademicki A4 96 kartek miękka oprawa 

30 szt. 

58 Skorowidz na spirali format A5 oprawa twarda, pokryta błyszczącą folią 

introligatorską, kartki w linie z indeksem alfabetycznym. 
10 szt. 

59 Klipy metalowe czarne 25 mm klipy do akt, metalowe, czarne, 25 mm, 12 

szt. w opakowaniu 
48 opak. 

60  Klipy metalowe czarne 32 mm klipy do akt, metalowe, czarne, 32 mm, 

12 szt. w opakowaniu.  
20 opak. 

61 Klipy metalowe czarne 41 mm  klipy do akt, metalowe, czarne, 41 mm, 

12 szt. w opakowaniu 
20 opak. 

62 
Klipy metalowe czarne 51 mm klipy do akt, metalowe, czarne, 51 mm, 12 

szt. w opakowaniu. 
20 opak. 

63 

Pinezki do tablicy korkowej  pinezki w plastikowym pojemniku 

zapewniającym  wielokrotne zamknięcie i otwarcie, 100 szt. w 

pojemniku. 

10 opak. 

64 Taśma klejąca matowa  taśma samoprzylepna matowa, rozmiar 19 mm x 

33 m 
100 szt. 

65 Klej biurowy w sztyfcie (21 g.) 100 szt. 

66 

 Półka na dokumenty A4 plastik krystaliczny zaokrąglone wycięcie z 

przodu ułatwiające dostęp do dokumentów, powierzchnia do 

umieszczenia kieszonki na etykiety (po lewej lub  prawej stronie  półki) 

które ułatwiają wyszukiwanie dokumentów, możliwość ustawiania w 

pionie lub schodkowo, wymiary (mm) 254 x 61 x 350, kolor krystaliczny. 

20 szt. 

67 

 Zszywacz 24/6 wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 

wszystkie części mechaniczne wykonane z metalu, zszywanie zamknięte i 

tapicerskie z systemem płaskiego zaginania zszywek, głębokość 

wsuwania kartek 40 mm, zszywa 30 kartek naraz, ładowany od góry, 

rekomendowany do zszywek 24/6 

50 szt. 

68 
Dziurkacz (do 25 kartek) metalowa obudowa i mechanizm, wykonuje 

otwory o średnicy 5,5 mm w rozstawie 80 mm, dziurkujący 30 kartek 

naraz, pojemnik na odpady, wysuwany ogranicznik strony. 

20 szt.  

69 
 Korektor w taśmie blanco suchy korektor zapewnia możliwość 

natychmiastowego pisania, bez rozpuszczalnika, w rozmiarze maxi 4,2 

mm x 8,5 mm 

100 szt. 



 

70 

 Rolki offsetowe rolki offsetowe z białego, bezdrzewnego i bezpyłowego 

papieru offsetowego, rolki kasowe  szerokości 57 mm i długości 30 m 

pakowane  po 10 sztuk w zgrzewce. 

100 szt. 

71 
Zwilżacz glicerynowy do palców 20 ml ułatwia liczenie, wertowanie oraz 

chwytanie kartek, nietoksyczny - na bazie gliceryny kosmetycznej, 

posiada atest PZH,  pojemność: 20ml.  

10 szt. 

72 
Teczka kartonowa wiązana biała   teczka kartonowa wiązana biała, 

przeznaczona na dokumenty formatu A4, gramatura 250g/m2, pakowana 

po 50 sztuk w zgrzewce.   

10 opak. 

73  Zakładki indeksujące  samoprzylepne papierowe w 4 kolorach 4 x 40 szt. 

20 x 50 mm.   
1000 opak. 

 


