
Gmina Roźwienica 
37-565 Roźwienica 

Roźwienica, 2018-02-01 
 

Numer sprawy: RG.271.PROG.2.2018 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) 
określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.2.2018,  
nazwa zadania: Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb  Urzędu Gminy Roźwienica. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest Dostawa materiałów biurowych dla 
potrzeb  Urzędu Gminy Roźwienica zgodnie z załączonym zestawieniem 
materiałów biurowych. 
 
wspólny Słownik Zamówień: 
30197630-1 Papier do drukowania 
30199230-1 Koperty 
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne 
wyroby 
30197220-4 Spinacze do papieru 
 
 
Termin wykonania zamówienia:   do dnia 2018-02-23 
 
Szczegółowy harmonogram dostawy należy uzgodnić z przedstawicielem 
Zamawiającego Panem Franciszkiem Liszka. 
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.   
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 
zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyn. 
 
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od terminu składania ofert. 
 
Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. 



 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2018-02-09 do godz. 12:00 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój Nr 2 
 
Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl   
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip  
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  Sekretarz Gminy  
imię i nazwisko Franciszek Liszka   
tel.   016  622 58 22 w. 22  
fax.    0 16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
  stanowisko Inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula 
tel. 016 622 58 22 w. 33  
fax. 016 622 58 22  
w terminach w godzinach pracy zamawiającego  
 
Załączniki: 
  
Formularz ofertowy 
Formularz cenowy  
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
 
          / -- /   

____________________________ 
Wójt Gminy - inż. Tomasz Kotliński 
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