Poznań, dnia 19.12.2017 r.
ZAPYTANIE CENOWE
W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Stowarzyszenie ETAP w związku z realizacją
projektu FENIKS, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu dostaw systematycznych materiałów
dydaktycznych o zakresie wskazanym poniżej.
Termin realizacji:
27.12.217 – 30.06.2019
Informacje szczegółowe:
Zapytanie dotyczy sukcesywnych dostaw materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu FENIKS.W ramach
przedmiotu zamówienia Dostawca zobligowany jest do zapewnienia materiałów w dobrym stanie, w terminie
przydatności nie krótszym niż 1 rok.Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie
nowe w oryginalnych opakowaniach producenta.Rzeczywiste ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego.Czas dostawy: do 5 dni roboczych od dnia pisemnego lub telefonicznego złożenia zamówienia.
Zaproponowana cena powinna obejmować kompleksowe świadczenie usługi/dostawy, tj. zawierać co najmniej:
a) zobowiązanie dostawy zamówionych produktów w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia,
b) dostawę produktów fabrycznie nowych o minimum rocznym terminie przydatności do użycia,
Dodatkowe informacje:
1. Wyceny należy składać na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Cena musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją usługi/dostawy. Cena
oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
zasadami rachunkowymi. Oferent może podać tylko jedną cenę, bez proponowania rozwiązań wariantowych.
3. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania wycen:
22.12.2017 r. (do końca dnia; decyduje data wpływu do biura projektu lub data przesłania wyceny na adres e-mail
wskazany poniżej). Wyceny prosimy przesyłać na adres e-mail: cis@cis-piatkowo.pl, przesłać pocztą/kurierem
lub dostarczyć bezpośrednio do biura projektu w Stowarzyszeniu ETAP, ul. Wachowiaka 8A,60-681 Poznań.
W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli Państwu: Anna Stachowiak, tel. 618905506
Załączniki do Zapytania cenowego:
1. Formularz wyceny.
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FORMULARZ WYCENY
W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 19.12.2017 r. dotyczące zakupu przez Stowarzyszenie ETAP dostawy
materiałów dydaktycznych w ramach projektu „FENIKS”, przedstawiam następującą wycenę:
Cena jednostkowa Cena jednostkowa
brutto za
brutto za
sztukę/opakowanie sztukę/opakowanie

Nazwa towaru
Papier biały A4, gramatura 80gr/m2, 500 szt. w ryzie
Papier kolorowy A4, gramatura 80 gr/m2, 500 szt. w ryzie, miks kolorów
pastelowe
Markery suchościeralne – op. 4 szt. (czerwony, zielony, niebieski, czarny)
Markery suchościeralne – 1 szt. różne kolory (czerwony, zielony, niebieski,
czarny)
Papier do flipchartu gładki 50 ark. w bloku, gładki, wymiary min. 65 x 100 cm
Koperta B5 samoprzylepna biała
Koperta C6 biała samoprzylepna
Koszulka A4 z folii o gr. 50 mikron krystaliczna, 100 szt. w opakowaniu
Spinacze owalne 28 mm/ opak. 100 szt.
Karteczki samoprzylepne żółte o wym. min. 38 x 51 mm, 100 karteczek w
opakowaniu
Karteczki samoprzylepne żółte o wym. min. 76 x 76 mm, 100 karteczek w
opakowaniu
Toner do drukarki OKI C5850 – kolor (cyan, yellow, magenta) zamiennik o
wydajności 6 000 stron
Toner do drukarki OKI C5850 – czarny zamiennik o wydajności 9 000 stron
Bęben do drukarki OKI C5850 – zamiennik (black, yellow, cyan, magenta) 1
szt.

...................................................................
data i podpis Oferenta
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