
 
Gmina Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 

Roźwienica, 2019-12-13 
 

Numer sprawy: RG.271.PROG.20.2019 
 
 

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 2019 r. poz. 1843 z p. 
zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.20.2019, nazwa zadania: Dostawa materiałów biurowych 
dla potrzeb Gminy Roźwienica. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy 
Roźwienica zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

Lp Materiały Biurowe jed. ilość 

1 Koperty C6 białe samoklejące  szt. 5000 

2 
Koperty białe samoklejąca DL z prawym 
oknem 

szt. 6000 

3 Koperty białe C5 samoklejące szt. 3000 

4 
segregatory duże (A4 – szerokie 75 – 80mm) 
szt. Czerwone, zielone, niebieskie, żółte,  ( z 
okuciem dolnym) 

Szt. 25 

5 
segregatory duże (A4 – wąskie 50mm) szt. 
Czerwone, niebieskie, ( z okuciem dolnym) 

Szt. 25 

6 
skoroszyty plastikowe z boczna perforacją ( z 
oczkami) zewnętrzną szt. Mix kolorów A4( bez 
koloru czarnego) 

Szt. 250 

7 Skoroszyt plastikowy mix kolorów szt 60 

8 
Paper ksero vanilia gramatura 160, pakowany 
po 250szt, A4 

Szt. 3 

9 taśmy klejące małe (do 2 cm. szerokości)  Szt. 30 



10 Taśma klejąca szeroka Szt. 18 

11 
Książka pocztowa nadawcza (samokopia) 50 
kartek 

Szt. 10 

12 Tusz do pieczątek czerwony Szt. 5 

13 Papier kserograficzny A4 białość CIE 161 ryza 600 

14 
Pudło archiwizacyjne zbiorcze na które 
pomieści 5 ( pudełek lub segregatorów 80mm) 
z wieczkiem   

Szt. 30 

15 
Papier kserograficzny biały A4 gramatura 160, 
pakowany po 250 

Szt. 2 

16 
Papier kserograficzny biały A3 gramatura 160 
pakowany po 250 

ryza  15 

17 Druk "wnioski urolopowe" Bl. 20 

18 
Zszywki do zszywacza 24/6 opakowanie 
1000szt. dobrej jakości 

szt 50 

19 
Zszywki do zszywacza R10 opakowanie 
1000szt. dobrej jakości 

Szt. 10 

20 
Koperty samoklejące z poszerzonymi bokami 
E4 

szt. 50 

21 
Karton do bindowania A4 
niebieski(opakowanie 100szt) 

Op. 2 

22 
Folia do bindowania przezroczysta 
A4(opakowanie 100szt) 

Op. 3 

23 Spinacze do akt 33mm - opakowania 100szt. Op. 150 

24 Klipsy do papieru 19mm(12 sz. w paczce) Op. 20 

25 Klipsy do papieru 25mm(12 sz. w paczce) Op. 20 

26 Klipsy do papieru 32mm(12 sz. w paczce) Op. 14 

27 Klipsy do papieru 51mm(12 sz. w paczce) Op. 6 

28 Kartki samoprzylepne żółte - bloczki 76x76 op 100 

29 Kartki samoprzylepne żółte - bloczki 38x51 op 60 

30 
Koszulki na dokumenty krystaliczna 100szt w 
opakowaniu 

op 15 

31 Teczka wiązana biała tekturowa dobrej jakości Szt. 300 



32 Wałek tuszujący IR 40T szt 20 

33 Tusz do stępli czarny szt 1 

34 Ścierki mokre do monitorów szt 30 

35 Sprężone powietrze szt 30 

36 Księga druków ścisłego zarachowania szt 1 

37 Klipy archiwizacyjne plastikowe dł.100mm szt 600 

38 Koperty bąbelkowe K20 szt 50 

39 Płyty DVD+R w pudełkach ( TDK lub Verbatim) Szt. 10 

40 Płyty CD w pudełkach ( TDK lub Verbatim) Szt. 10 

41 Taśma Dalton do maszyn liczących szt 60 

42 
Skoroszyt kartonowy hakowy, A4, przód 
połowa odkryta 

Bl.   

43 Teczka tekturowa wiązana bezkwasowa, A4 szt 50 

44 
Papier kancelaryjny  ( kratka)A3 ( pakowane 
500szt.) 

ryza 1 

45 
Teka akt osobowych A4 kartonowa 4 
częściowa A,B,C,D 

szt 20 

46 
Zakładki indeksujące samoklejące , mix 
kolorów 

op. 50 

 
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:  
  2020-01-17 
 
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.  
 
Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
 



Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyny. 
 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Roźwienica 37-565 
Roźwienica 1. 
 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Roźwienica jest Pan 
Jakub Kłak, kontakt: adres e-mail: iod.gmina@rozwienica.itl.pl  
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawa 
materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica Nr RG.271.PROG.20.2019 
prowadzonym w trybie art. 4 ust.8 ustawy Pzp.. 
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 z p. zm.), dalej "ustawa Pzp";  
 
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 
 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 
8. Posiada Pani/Pan: 
-    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
-    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
-    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;  
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-    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
 
9, Nie przysługuje Pani/Panu: 
-    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
-    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
-    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2019-12-30 do godz. 10:00 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Roźwienicy 
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  inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 22   
fax.    16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
 
Załączniki: 
  Formularz cenowy  
  Oświadczenie o spełnieniu warunków  
  Formularz cenowy 
 
          / -- /  

_________________________ 
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński 
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