Wrocław, dnia 17.11.2017r

Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy
ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław,
zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem,
którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o
zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz "Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia, którego wartość zamawiający zamierza oszacować jest: dostawa do siedziby

Zamawiającego materiałów biurowych wyspecyfikowanych poniżej tj.:

L.p.

Nazwa

Ilość

1

Blok do flipchartu z 5 otworami umożliwiającymi zawieszenie na flipcharcie, kartki gładkie, 50
kartek w jednym bloku, papier o gramaturze 70g/m2

6

2

Segregator o wymiarach A4/75mm, wykonany z grubej tektury jednostronnie pokrytej
ekologiczną folią PP o strukturze płótna, mechanizm dźwigniowy, metalowe okucia na dolnych
krawędziach, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, kolor niebieski

25

3

Segregator o wymiarach A4/75mm, wykonany z grubej tektury jednostronnie pokrytej
ekologiczną folią PP o strukturze płótna, mechanizm dźwigniowy, metalowe okucia na dolnych
krawędziach, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, kolor żółty

50

4

Segregator o wymiarach A4/75mm, wykonany z grubej tektury jednostronnie pokrytej
ekologiczną folią PP o strukturze płótna, mechanizm dźwigniowy, metalowe okucia na dolnych
krawędziach, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, kolor czarny

25

5

Teczka lakierowana w formacie A4 z gumką wykonana z tektury o gramaturze 380g, barwiona i
lakierowana z zewnętrznej strony, gumka w kolorze teczki, szerokość grzbietu do 20mm, kolor
żółty

25

6

Teczka kartonowa w formacie A4, wiązana, w kolorze białym

125

7

Dziurkacz o podstawie metalowej, z uchwytem wykonanym z plastiku wzmocniony metalową
obręczą, antypoślizgowa podstawa, ogranicznik formatu, pojemnik na ścinki, dziurkuje
jednorazowo 25 kartek, kolor czarny

3

8

Zszywacz wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu, antypoślizgowa podstawa,
zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte i zamknięte, na zszywki 24/6, jednorazowo zszywa
30 kartek, ładowany od góry, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza

3

9

Rozszywacz o metalowej konstrukcji, obudowa z trwałego tworzywa

4

10

Zszywki metalowe, No 24/6, 1000 szt. w opakowaniu

50

11

Przybornik na biurko: metalowy, lakierowany metal w kolorze czarnym, minimum 4 przegrody,
minimum 2 osobne przegródki/szufladki na drobne materiały biurowe

4
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12

Szuflady metalowe na dokumenty: 3 szuflady metalowe, na stojaku, wysuwane, lakierowany
metal w kolorze czarnym, wymiary około: 270 x 350 x 295 mm (wys. x dł. x szer.)

11

13

Taśma samoprzylepna, przezroczysta, wymiary: 19mmx7,5m, na podajniku

13

14

Taśma samoprzylepna, przezroczysta, o wymiarach 19mmx33m

36

15

Długopis: zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, atrament na bazie oleju: trwały,
wodoodporny, szybkoschnący, grubość linii pisania 0,3 mm, kolor atramentu niebieski

10

16

Kalkulator z 8-pozycyjnym wyświetlaczem, 2 typy zasilania, obliczanie procentu liczby, pamięć,
pierwiastkowanie, zmiana znaku, kasowanie ostatniej pozycji, wymiary: 101 x 62 x 11 mm

4

17

Długopis żelowy z obudową w kolorze tuszu, gumowy uchwyt, końcówka o grubości 0,7mm daje
linię pisania 0,35 mm, na wkład wymienny, 3 szt. w kolorze czerwonym, 3 szt. w kolorze
zielonym, 3 szt. w kolorze czarnym

9

18

Komplet 4 sztuk zakreślaczy w różnych kolorach, szerokość linii od 2 do 5 mm.

14

19

Marker permanentny ze ściętą końcówką, nie zawierający ksylenu i toluenu, tusz wodoodporny i
nieblaknący, grubość linii pisania 4,5 mm, po 2 szt. w kolorze czarnym, czerwonym, zielonym i
niebieskim

8

20

Ołówek HB z gumką: sześciokątny ołówek grafitowy, trwały grafit HB o średnicy 2,3 mm, nie
zawiera PVC oraz lateksu

150

21

Linijka plastikowa wykonana z przezroczystego materiału, długość 30 cm

13

22

Papier do drukarek i kopiarek o gramaturze 80g/m2, kolor biały, 1 ryza - 500 szt.

100 ryz

23

Pojemnik z karteczkami wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, wymiary ok. 92 x 92 x
82 mm, karteczki w kolorze białym lub w miksie kolorystycznym

3

24

Kostka kartek samoprzylepnych zawierająca 400 karteczek, 76x76 mm, kolor żółty

39

25

Kostka kartek samoprzylepnych zawierająca 400 karteczek, 50x40 mm, kolor żółty

27

26

Zakładki indeksujące papierowe o wymiarach 50x12mm, w zestawie 400 zakładek, mix 4 kolory

3

27

Kalendarz biurkowy pionowy, podstawka wykonana z kartonu, oprawa na spiralii, papier 80g;
druk dwukolorowy

6

28

Biuwar z listwą w formacie B3 (493 x 337 mm), 30 kart; papier 70g; na każdej kartce kalendarz
skrócony na 2018 i 2019, podział godzinowy na każdy dzień tygodnia, pole na notatki, listwa
zabezpieczająca kartki przed zagięciem w kolorze bordowym

1

29

Kalendarz książkowy w formacie A4, tygodniowy (tydzień na dwóch stronach), blok szyty i
klejony, dodatkowo wzmocniony krepą, okładka zmiękczana gąbką (skóropodobna, matowa) w
kolorze zielonym, na dole stron kalendarium

7

30

Kalendarz książkowy w formacie B5, tygodniowy (tydzień na dwóch stronach), blok szyty i
klejony, dodatkowo wzmocniony krepą, okładka zmiękczana gąbką (skóropodobna, matowa) w
kolorze czerwonym, na dole stron kalendarium

7

31

Wąsy skoroszytowe wykonane z polipropylenu, metalowa blaszka skoroszytowa, z 4 dziurkami
umożliwiającymi wpięcie wąsów do segregatora, wymiary ok 150 x 38 mm, w zestawie 25 szt.

14
zestawów

32

Koszulka groszkowa w formacie A4, w opakowaniu 100 szt, otwierana z góry, wzmocniony pasek
z perforacją

10
opakowań

33

Koszulki krystaliczne w formacie A4, w opakowaniu 100 szt, otwierane z góry, wzmocniony pasek
z perforacją

15
opakowań
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34

Marker do tablic suchościeralnych z okrągłą końcówką, tłoczek dozujący tusz, nie zawierający
substancji trujących, grubość linii pisania 2 do 2,5 mm, długość linii pisania 1100 m, 36 szt. w
kolorze niebieskim, 36 szt. w kolorze czarnym, 24 szt. w kolorze czerwonym, 24 szt. w kolorze
zielonym

120

35

Nożyczki biurowe, rączki plastikowe, o długości 21 cm

12

36

Nożyczki biurowe, rączki plastikowe, o długości 16 cm

9

37

Korektor w taśmie, wymiar taśmy 5mm x 12m, poliestrowa taśma korygująca, ruchomy
mechanizm zabezpieczający chroniący taśmę

20

38

Koperty samoklejące w formacie C4, kolor biały, w opakowaniu 250 szt.

3
opakowania

39

Termookładki w formacie A4, przednia strona okładki z krystalicznie przezroczystej folii, tył
okładki wykonany z błyszczącego kartonu w kolorze białym, w opakowaniu 100 szt.

1
opakowanie

40

Klej w sztyfcie, o wadze 8 g, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący

15

41

Papier do drukarek i kopiarek w formacie A4, o gramaturze 80g/m2, papier ekologiczny, 1 ryza 500 arkuszy

5 ryz

42

Papier do drukarek i kopiarek w formacie A4, o gramaturze 80g/m2, białość CIE 153, 1 ryza - 500
arkuszy

10 ryz

43

Gumki do mazania o wymiarze ok. 43x17,4x11,7mm, polimerowe (wykonane z PCV), miękkie

20

44

Zeszyt w formacie A5, kratka, 16 kartkowy

5

45

Zeszyt w formacie A5, kratka, 32 kartkowy

5

46

Zeszyt w formacie A5, linia, 16 kartkowy

5

47

Zeszyt w formacie A5, linia, 32 kartkowy

5

48

Zeszyt w formacie A5, linia, 60 kartkowy

5

49

Toner do drukarki OKI B431dn, toner oryginalny, kolor czarny, zwiększona pojemność wydajność 7.000 stron

1

50

Toner do drukarki OKI B432dn, toner oryginalny, kolor czarny, zwiększona pojemność wydajność 7.000 stron

1

51

Toner do drukarki RICOH Aficio MPC2051, toner oryginalny, kolor czarny, zwiększona pojemność
- wydajność 10.000 stron

2

52

Toner do drukarki RICOH Aficio MPC2051, toner oryginalny, kolor żółty, zwiększona pojemność wydajność 9.500 stron

1

53

Toner do drukarki OKI MB472, toner oryginalny, kolor czarny, zwiększona pojemność - wydajność
7.000 stron

6

54

Toner do drukarki OKI B432, toner oryginalny, kolor czarny, zwiększona pojemność - wydajność
7.000 stron

2

55

Zszywacz z metalowym mechanizmem oraz korpusem w odpornej obudowie z tworzywa
sztucznego, wbudowany rozszywacz z uchwytem na zszywki, wskaźnik zużycia zszywek, zszywki:
nr 10, pojemność: 100 zszywek, zszywa: ok. 20 kartek

6

56

Mały zszywacz z metalowym mechanizmem oraz korpusem w odpornej obudowie z tworzywa
sztucznego, rodzaj zszywek: 24/6, 26/6, , zszywa: ok. 15 kartek

6
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57

Cienkopis kulkowy o szerokości linii pisania 0.30 mm i długość linii 1,500 m, obudowa w kolorze
atramentu z okienkiem pozwalającym na kontrolę zużycia tuszu, bezpieczna wentylowana
skuwka z metalowym klipem, wzmocniona końcówka pisząca, możliwość pisania po wszystkich
rodzajach papieru (samokopiujących, wielowarstwowych), wypełniony błyskawicznie
zasychającym tuszem, atrament w kolorze niebieskim – 36 szt., w kolorze czarnym – 36 szt., w
kolorze czerwonym – 24 szt., w kolorze zielonym – 24 szt.

120

58

Papier do drukarek i kopiarek w formacie A4, o gramaturze 160g/m2, kolor kremowy, 250
arkuszy w 1 ryzie

2

2. Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska
49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości należy złożyć w terminie do dnia: 20 listopada 2017r. do godz. 14:30.
3. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie:
1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy;
2) zakończenie: do 20 grudnia 2017r.
4. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały zakres zamówienia.
5. Zamawiający nie będzie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych.
6. Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.ckp.pl
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