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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS 0000004020
Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (tj Dz. U. Nr 223/2007 poz. 1655 ze zm.).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ilościach
i asortymencie określonych w załączniku nr 4A-C do SIWZ.
Oznaczenie CPV: 30192000-1 wyroby biurowe, 30192123-9 długopisy z końcówką z włókna,
30192125-3  pisaki,  30192160-0-  korektory,  30192930-9  korektory  w  piórze,  30197000-6
drobny  sprzęt,  30197100-7  Zszywki,  gwoździe  z  szerokim  łebkiem,  pinezki  kreślarskie,
30197220-4 spinacze do papieru, 30197320-5 zszywacze, 30197330-8 dziurkacze, 30199500-
5 segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby, 30199230-1
koperty, 30199110-4 kalka maszynowa, 30197620-8 papier do pisania, 30197630-1 papier do
drukowania,  30197644-2  papier  kserograficzny  30199300-3  papier  wytłaczany  lub
perforowany,  30237380-6  CD-Rom-y,  302373208  dyskietki,  30192127-7obsadki  do  piór,
301921301 ołówki, 301411000 –kalkulator kieszonkowy, 30191130-4 podkładki z klipsem,
30197600-2 papier i tektura gotowa.

Zamawiający celem potwierdzenia,  Ŝe oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom
określonym przez zamawiającego Ŝąda załączenia próbek dot:
Zestaw 1-  poz. 3, 4, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 30, 33, 34, 41, 48, 49, 51, 53, 54, 55 załącznika nr
4A do SIWZ 
Zestaw 2-  poz. 5,6, 9,10, 15, 16, 18, 19, 36, 44, 45 załącznika nr 4B do SIWZ 
Zestaw 3-  poz.10, 11  załącznika nr 4C do SIWZ
(naleŜy załączyć po jednej sztuce oferowanego artykułu wraz z opisem towaru załączonym do
opakowania przez producenta). Próbki wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zostaną
zwrócone  na  jego  wniosek,  po  upływie  okresu  obowiązywania  umowy.  Próbki  będą
przechowywane  w  magazynie  zamawiającego  celem  sprawdzenia  czy  dostarczany  przez
Wykonawcę asortyment odpowiada przedmiotowi zamówienia. Próbki wykonawców, których
oferta  nie  zostanie  wybrana  zostaną  zwrócone,  na ich  wniosek,  po  podpisaniu  umowy z
wybranym wykonawcą. Zamawiający zastrzega, Ŝe próbki mogą zostać rozpakowane celem
ich sprawdzenia. 

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy  realizowane  będą  według  potrzeb  zamawiającego  przez  okres  jednego  roku
począwszy od 02.11.2009 roku.

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wszyscy  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
prawo zamówień publicznych, tj.
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5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania
zamówienia
5.1.3.  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia;
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie
spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i oświadczeniach
wyszczególnionych poniŜej (pkt 6.1, 6.2 SIWZ).

6.WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

6.1 Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca składa oświadczenie z art. 22 i 24
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 2 do siwz).

6.2.  W celu potwierdzenia,  Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonania  określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004- Prawo Zamówień Publicznych:

6.2.1.Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2. Zestawienia asortymentu (załącznik nr 4 do SIWZ)
6.3.3.Pełnomocnictwa  osób  podpisujących  ofertę  upowaŜniające  je  do  podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub
innych dokumentów.
6.3.4.Ponadto, jeŜeli Wykonawca jest spółką cywilną – umowę spółki.
6.3.5. Próbki oferowanych produktów dla: 
Zestaw 1-  poz. 3, 4, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 30, 33, 34, 41, 48, 49, 51, 53, 54, 55 załącznika nr
4A do SIWZ 
Zestaw 2-  poz. 5,6, 9,10, 15, 16, 18, 19, 36, 44, 45 załącznika nr 4B do SIWZ 
Zestaw 3-  poz.10, 11  załącznika nr 4C do SIWZ
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7.INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW
7.1.  Wykonawca  moŜe  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić
wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na
mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
7.2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez ujawniania źródła zapytania.
Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  W uzasadnionych  przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert  zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę
specyfikacji,  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  udostępnia  ją  na  stronie
internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  Oświadczenia,  wnioski  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem,
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Agnieszka Piotrowska - specjalista ds. zamówień publicznych
2. Katarzyna Hamacher – inspektor ds. zamówień publicznych

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
wadium- nie jest wymagane

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złoŜoną przez siebie ofertą przez  30 dni  licząc od upływu
terminu do składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe
przedłuŜyć  termin  związania  oferta  zgodnie  z  art.  85  ust.2  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być  sporządzona w języku polskim. Oferta i  wszelkie oświadczenia
muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę
imienną osoby upowaŜnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być  spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3.  Wszystkie  dokumenty  oferty  powinny  być  napisane  na  maszynie  do  pisania,
komputerze, tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza się składanie kopii dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych.
Wszystkie  strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem
przez Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości,
co  do  jej  prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  Zamawiający  moŜe  Ŝądać  przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania
w jego imieniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7.  Wszystkie  wpisy lub poprawki  powinny być  dodatkowo parafowane przez tę  samą
osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być oparta na wzorze druku stanowiącym załącznik numer 1 do
specyfikacji.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wypełnić  formularz  wpisując  cenę  zarówno
liczbowo jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje niewaŜność oferty.
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10.9. Wszystkie pola i pozycje załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać  wszystkie  wymagane  informacje  i  dane.  Nie  dopuszcza  się  składania
alternatywnych, co do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-  oferta  winna być  składana  w zamkniętej  kopercie,  w sposób gwarantujący  zachowanie
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu naleŜy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – dostawa artykułów biurowych i papierniczych
- SzNSPZOZ.N-ZP-372-57/09

10.13.  Wykonawca  moŜe  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać
ofertę, pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie
lub  wycofaniu  oferty.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złoŜone  według
takich  samych  zasad  jak  składana  oferta  odpowiednio oznakowana  z  dopiskiem
„ZAMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złoŜoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać,
które postanowienia oferty są zmienione. Wykonawca moŜe wycofać juŜ złoŜona ofertę, tylko
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŜe wydać ofertę Wykonawcy, tylko
na  podstawie  pisemnego  Ŝądania  zwrotu  oferty,  złoŜonego  przez  osobę  upowaŜnioną  ze
strony Wykonawcy do dokonania tej czynności. UpowaŜnienie do wycofania oferty, musi być
załączone do Ŝądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych.:
-  wszystkie  dokumenty w prowadzonym postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem informacji
zastrzeŜonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeŜone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone
„ZASTRZEZONE”.
-  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeŜeli  wykonawca  nie  później  niŜ  w
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty naleŜy składać  w terminie do dnia  12 października 2009 roku do godz. 8.00 w
Kancelarii Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.
Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  przesłane  drogą  pocztową,  których
opakowanie zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złoŜone po terminie
będą  zwrócone  Wykonawcom  bez  otwierania  po  upływie  terminu  przewidzianego  na
wniesienie protestu.
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 12 października 2009 roku o godz. 8.30 w
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a
takŜe  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i
warunków  płatności  zawartych  w  ofertach.  Informacje  zawarte  w  pkt.  11.2.2.  i  11.2.3.
przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na
ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1.Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania  i  koszty  związane  z  wykonaniem
przedmiotu zamówienia,  musi  być  podana w PLN cyfrowo i  słownie,  z  wyodrębnieniem
podatku VAT.
12.2.  Sposób  obliczenia  ceny  został  wskazany  w  nagłówku  zestawienia  asortymentu
-załącznik Nr 4 do SIWZ

13.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  B ĘDZIE  SIĘ
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym wynikającym z ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złoŜone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają
dalszej ocenie.
13.2.  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złoŜyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust.  1 ustawy Prawo Zamówień  Publicznych,  lub którzy nie złoŜyli  pełnomocnictw,  albo
którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w
art. 25 ust 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  uniewaŜnienie  postępowania.  ZłoŜone  na  wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub
roboty budowlane wymagań  określonych przez zamawiającego,  nie później niŜ  w dniu w
którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
termin składania ofert.
13.3. W toku badania i  oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać  od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie 
2)oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych
dokonanych poprawek
3) inne omyłki  polegające na niezgodności  oferty ze specyfikacją  istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5 Zamawiający odrzuca ofertę  jeŜeli  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy.
13.6. Zamawiający,  w celu ustalenia czy oferta zawiera raŜąco niską  cenę  w stosunku do
przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie  w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złoŜył  wyjaśnień  lub  jeŜeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
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13.7.  Stosowanie matematycznych obliczeń  przy ocenie ofert  stanowi podstawową  zasadę
oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie n/w
kryterium:

- Cena brutto (wartość)                                           - 100 %

                                   Wartość najniŜsza wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1.  Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  Wykonawcy,  którzy  złoŜyli  oferty  zostaną
powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
-  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację
o których  mowa w art.  92 ust  1 pkt  1  ustawy Prawo zamówień  Publicznych,  na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 Ustawy
Prawo  Zamówień  publicznych,  jeŜeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  została
złoŜona tylko jedna oferta.

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE śYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszych  warunkach  zamówienia  mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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18.2.  Postanowienia dotyczące jawności  protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
-  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym ze oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
-  Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski  i  inne  dokumenty oraz
informacje  składane  przez  zamawiającego  i  wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3.  Zamawiający  dopuszcza  moŜliwości  składania  ofert  częściowych,  obejmujących  co
najmniej jeden zestaw..
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
18.9.  Zamawiający  nie  przewiduje  moŜliwości  udzielenia,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia
zamówienia  podstawowego  dotychczasowemu  wykonawcy  dostaw  zamówień
uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7.
18.10.  Zamawiający  nie  przewiduje  moŜliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej
umowy.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Formularz oświadczenia wykonawcy
Załącznik numer 3  - Projekt umowy
Załącznik numer 4  - Zestawienie asortymentu

Lublin, dnia  2 października 2009 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1

Pieczęć Firmowa
  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

dostawa artykułów biurowych i papierniczych
 1.Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:

ZESTAW 1
w cenie brutto - …...................................................................... zł w tym …..............% VAT
(słownie:…....................................................................................................................................
cena netto:  ….............................. zł, 
ZESTAW 2
w cenie brutto - …...................................................................... zł w tym …..............% VAT
(słownie:…....................................................................................................................................
cena netto:  ….............................. zł, 
ZESTAW 3
w cenie brutto - …...................................................................... zł w tym …..............% VAT
(słownie:…....................................................................................................................................
cena netto:  ….............................. zł, 

2. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania
umowy
3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury
4.Oświadczamy, Ŝe:
- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu nieograniczonego określonymi  
w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeŜeń  oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- uwaŜamy się  za związanych niniejszą ofertą  przez 30 dni od daty ustalonej jako termin
składania ofert. 
-  w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na
warunkach  przedstawionych  w  projekcie  umowy  stanowiącym  załącznik  numer  3  do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- Ŝądane w ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

5. Ofertę składamy na ...................kolejno ponumerowanych stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

                                             

  OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony
reprezentant wykonawcy, Ŝe: 

1. Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych, który
brzmi: 

Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  techniczny,  i  osobami
zdolnymi  do wykonania zamówienia lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie,

jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem  sądu,  jeŜeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  poprzez  likwidację
majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie,  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji
właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę  zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na
celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,
przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,   przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z przygotowaniem prowadzonego  postępowania,  lub

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67
ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie  złoŜyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeŜeniem
art. 26 ust.3;

4) nie wnieśli  wadium,  w tym równieŜ  na przedłuŜony okres związania ofertą,  lub nie zgodzili  się  na
przedłuŜenie okresu związania ofertą. 

DANE  FIRMY
Nazwa firmy............................................................................................................
Adres firmy..............................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................
NIP......................................................REGON......................................................
Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                    (podpis)

1 Dotyczy spółek prawa handlowego
2 Dotyczy spółek prawa handlowego
......................................................................................................................................................................11.
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Załącznik nr 3

         U  M O W A Nr..................................

 Zawarta  w  dniu  .........................2009  roku  w wyniku  przeprowadzonego  przetargu
nieograniczonego pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym do
Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  Sądzie  Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale
Gospodarczym KRS za nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,
NIP: 9462160056, REGON: 431019 046, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
..................................................................................................................................

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  artykułów  biurowych  i  papierniczych  

w asortymencie,  ilościach  oraz  cenach określonych  w załączniku nr  1 stanowiącym
integralną część niniejszej umowy.

2. Dostarczane  artykuły  powinny  być  pełnowartościowe  i  wyprodukowane  zgodnie  
z obowiązującymi normami i standardami. 

   
§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  artykuły  biurowe  i  papiernicze  do  siedziby
Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowicka 2 we własnym zakresie i na swój koszt.

2. Termin,  czas  i  ilość  dostaw  ustala  się  w  zaleŜności  od  potrzeb  Zamawiającego  i  w
terminach przez niego ustalonych na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Dopuszcza się
formę zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub telefonu. 

§ 3
Jakiekolwiek  zdarzenia  leŜące  po  stronie  Wykonawcy  utrudniające  mu  dostarczenie
przedmiotu umowy do Szpitala nie zwalniają go z obowiązku dostawy w ustalonym terminie
danej partii artykułów biurowych  i papierniczych. 

§ 4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy

kwoty............. (słownie: ………………………………. ) w tym VAT.
2. Wykonawca zapewnia niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. 
3. Zamawiający  dokona  zapłaty  za  dostarczone  artykuły  biurowe  i papiernicze

przelewem na konto dostawcy kwotę określoną kaŜdorazowo na fakturze w terminie
30  dni  od  daty  otrzymania  faktury.  Datą  zapłaty  jest  dzień  obciąŜenia  rachunku
Zamawiającego.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  moŜliwość  zmniejszenia  przedmiotu  umowy,  ze
względu na brak środków finansowych, które nie powstały z winy zamawiającego

§ 5
Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu danej partii artykułów biurowych
i papierniczych podlegają reklamacji. Po ujawnieniu takiego braku lub wad Zamawiający
sporządza  komisyjnie  protokół  zawiadamiając  jednocześnie  Wykonawcę,  który
zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia braków lub
wymiany towaru na pełnowartościowy.

§ 6
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1. Strony postanawiają, Ŝe formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,1 % wartości partii towaru za kaŜdy dzień zwłoki w jej dostawie; 
2) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek
okoliczności za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 % całego wynagrodzenia
umownego.     

§ 7
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie
bez zgody Zamawiającego.

§ 8
Strony  zastrzegają  moŜliwość  rozwiązania  umowy  z  okresem  jednomiesięcznego
wypowiedzenia na koniec miesiąca.

§ 9
1.  Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony,  od  dnia  .................2009r.  do
dnia ...............2010r.
2.  Umowa  ulega  rozwiązaniu  w  razie  wyczerpania  przez  Zamawiającego  ilości  dostaw
artykułów biurowych i papierniczych określonych w zestawieniu ofertowym.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 12
Wszelkie spory wynikłe z realizacji  niniejszej umowy rozpatrywane będą  przez właściwy
rzeczowo Sąd w Lublinie

§ 13
Wykonawca  wyraŜa  zgodę  na  umieszczenie  jego  danych  osobowych  w  bazie  danych
Zamawiającego i ich przetwarzanie w związku z zawartą  umową, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

§ 14
Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
kaŜdej ze stron.

      ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA
      

...................................................                  ......................................................
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Załącznik nr 4A do SIWZ

Pieczęć Firmowa
  

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE

Zestaw 1 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm. Cena
jednostk.

Netto

Wartość
netto

Staw
ka

VAT
- %

Wartość
brutto

A B C D E F=C x E G H= F+ wartość
podatku VAT

1 Papier maszynowy A4  (a’ 500) 240 ryza

2 Papier kancelaryjny A3 w kratkę (a’ 500) 12 ryza

3. Papier xero A4 80g/m2, biały (białość 161 CIE),
grubość 108 µm, nieprzezroczystość (a’ 500) gr.
80 do drukarek laserowych

 1 800 ryza

4 Papier xero A3 80g/m2, biały (białość 161 CIE),
grubość 108 µm, nieprzezroczystość (a’ 500) gr.
80 

48 ryza

5 Papier komputerowy z perforacją 240 x 12 x 3 30 op.

6 Papier komputerowy z perforacją 250 x 12 x 1 12 op.

7 Papier komputerowy z perforacją 250 x 12 x 2 5 op.

8 Papier termoczuły 110 mm 50 szt.

9 Papier do faxu szer. 210 mm, dł. 30 mb 180 szt.

10 Folia kopiująca do telefaksu Panasonic KX-
FA57E (70 m)

15 szt.

11 Klej w sztyfcie, 20 g, bez rozpuszczalników, na
bazie wodnej, do papieru kartonu, materiału

420 szt.

12 Zeszyt A5, 60-kartkowy, kartki białe w kratkę 480 szt.

13 Blok z makulatury A4, 100-kartkowy w kratkę 300 szt.

14 Blok do flipchartów, gładki, wym. 90 x 70 cm (a’
50 kartek)

120 szt.

15 Brulion A4, 96-kartkowy, kartki białe w kratkę,
oprawa twarda

240 szt.

16 Długopis z gumowym uchwytem, ze skuwką,
średnica końcówki pisania 1 mm,  z wymiennym
wkładem, kolor wkładu niebieski, ew. czarny

600 szt.

17 Wkład do długopisu zwykły, niebieski, ew.
czarny

480 szt.

18 Pisak niezmywalny do tkanin, gruba, okrągła
końcówka, czarny, szybkoschnący, odporny na
światło, wytrzymałość 14 dni bez zamknięcia

720 szt.

19 Pisak niezmywalny z grubą, okrągłą końcówką,
czerwony, szybkoschnący, odporny na światło,
wytrzymałość 14 dni bez zamknięcia

180 szt.

20 Pisak wodoodporny do płyt CD, szybkoschnący,
odporny na światło, wytrzymałość 14 dni bez

120 szt.
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zamknięcia

21 Zakreślacz  - fluorescencyjne kolory (róŜne), tusz
pigmentowy, szybkoschnący, odporny na
blaknięcie, ścięta końcówka do zakreślania oraz
podkreślania

240 szt.

22 Markery do tablic suchościeralnych z gąbką w
komplecie (kolor: czarny, czerwony, niebieski,
zielony)

120 kpl

23 Spinacz biurowy dł. 28 mm (a’100 szt.)
wykonany z drutu spręŜynującego, niklowanego

660 op.

24 Spinacz biurowy dł. 47 mm (a’100 szt.)
wykonany z drutu spręŜynującego, niklowanego

24 op.

25 Cienkopis - końcówka osadzona w metalu
(kolory: niebieski, czarny, zielony, czerwony)
obudowa plastikowa, bezwonny, odporny na
działanie światła, grubość końcówki 0,04              

1 440 szt.

26 Zszywka standard 24/6 wykonana z metalu
nierdzewnego, klejona w bloki po 100 szt., w
opakowaniu po 10 bloków (a' 1 000 szt.),

400 op.

27 Taśma bezbarwna samoprzylepna 18 x 30 mb 384 op.

28 Taśma do maszyn liczących, szer. 57 mm 360 op.

29 Korektor w taśmie ekologiczny z ruchomą
końcówką, ze skuwką szer. 5 mm dł. 6 m

360 op.

30 Korektor w długopisie: metalowa końcówka,
szybko zasychający po naniesieniu, posiadający w
środku kulkę ułatwiająca rozmieszanie (poj. 8 ml)

240 szt.

31 Tusz do nasączania poduszek stępli, czarny, poj.
28 ml

36 szt.

32 Obwoluta  A4 na dokumenty, op. a’100 szt.
wykonana z folii polipropylenowej przezroczystej
– matowej „groszek” o grubości 0,05 mm,
otwierana z góry, wyposaŜona w grzbiet
umoŜliwiający wpięcie do segregatora

300 op.

33 Segregator A4/75 oklejony jednostronnie (róŜne
kolory), z mechanizmem dźwigniowym
niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w
ścianie przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigniowego z okutymi dolnymi
krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu
otworem oraz wsuwaną kartą opisową.

540 szt.

34 Segregator A4/50 oklejony jednostronnie (róŜne
kolory),, z mechanizmem dźwigniowym
niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w
ścianie przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigniowego z okutymi dolnymi
krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu
otworem oraz wsuwaną kartą opisową.

240 szt.

35 Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali,
twarda okładka – 96 kartek w kratkę z indeksem
alfabetycznym 

15 szt.

36 Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali,
twarda okładka - 200 kartek w kratkę z indeksem
alfabetycznym

15 szt.
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37 Pinezki standard (a’100) 120 op.

38 Ołówek zwykły HB, z korpusem drewnianym,
lakierowanym, z zamocowaną  gumką ołówkową

480 szt.

39 Ołówek automat.  z gumką, rysik HB o szerokości
linii pisania 0,05 mm, z gumowym uchwytem i
plastikową obudową

72 szt.

40 Rysik do ołówka automatycznego HB szerokość
linii pisania 0,05 mm, długość 6 cm (op. a’ min.
16 szt.) 

120 op.

41 Gumka ołówkowa biała,  wytwarzana z
naturalnego kauczuku, przeznaczona do
wycierania ołówków średniej twardości i
miękkich, nie pozostawiająca smug i nie
niszcząca papieru (480 g)

180 szt.

42 Koperta C4 biała, samoprzylepna (a’ 500 szt.)
(powierzchnie do zaklejania nasączone klejem nie
wymagającym zwilŜania) 80g/m2

8  op.

43 Koperta C5 biała, samoprzylepna (a’ 500 szt.)
(powierzchnie do zaklejania nasączone klejem nie
wymagającym zwilŜania) 80g/m2

12  op.

44 Koperta C6 biała, samoprzylepna (a’ 1 000 szt.)
(powierzchnie do zaklejania nasączone klejem nie
wymagającym zwilŜania) 80g/m2

12  op.

45 Koperta do przechowywania płyt CD i DVD z
duŜym foliowym okienkiem, wykonana z białego
papieru,  rozmiar: 124 x 124 mm, zamknięcie
koperty samoprzylepne (a' 100 szt.)

5 op.

46 Kalka ołówkowa A4 fioletowa (a’ 100 szt.) 6 op.

47 Kalka maszynowa A4 (a’ 100 szt.) 6 op.

48 Dziurkacz biurowy z listwą formatową,
wykonany ze stali tłoczonej, posiadający
wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu,
grubość dziurkowanego pliku – co najmniej 25
kartek

40 szt.

49 Zszywacz metalowy uniwers., biurowy na
zszywki 24, moŜliwość zszycia co najmniej 20
kartek

80 szt.

50 Rozszywacz do rozginania i usuwania zagiętych
zszywek. Przeznaczony dla zszywek 24/6.

40 szt

51 NoŜyczki metalowe z gumowo- plastikową
rączką,  długość  co najmniej 21 cm

72 szt

52 Linijka plastikowa, dł. 30 cm 72 szt

53 Skoroszyt A4 z folii polipropylenowej o grubości
ok. 0,15 mm, z przezroczystą ścianą przednią, z
barwną ścianą tylną, z papierową wkładką na
opisy umieszczoną pod przezroczystym paskiem
na grzbiecie (minimum 3 kolory)

260 szt

54 Skoroszyt A4 z folii polipropylenowej o grubości
ok. 0,15 mm, z przezroczystą ścianą przednią, z
barwną ścianą tylną, z papierową wkładką na
opisy umieszczoną pod przezroczystym paskiem
na grzbiecie (minimum 3 kolory), wyposaŜony w
grzbiet umoŜliwiający wpięcie do segregatora

480 Szt.

55 Teczka na dokumenty o formacie A4. Wykonana 100 szt
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z mocnego kartonu (400 g/m2) barwionego i
lakierowanego z zewnętrznej strony, z mocną
gumką i trzema zakładkami chroniącymi
dokumenty przed wypadaniem (róŜne kolory).

56 Taśma klejąca biała 66 mm x 50 m 240 szt

57 Dziennik korespond. A4, karty obustr. druk. z
rubr. „od kogo”, „do kogo”, 100 kartkowy,
okładka tekturowa pokryta z zewnątrz folią PP

80 szt

58 Teczka korespondencyjna do podpisu (7
przegródek), kolor niebieski lub zielony,
wykonana z kartonu, z zewnątrz pokryta folią PP,
wyposaŜona w etykietę „Do podpisu” na okładce

10 szt

59 Tablica korkowa 100 x 80 w drewnianej ramie 10 szt

60 Tablica korkowa 100 x 120 w drewnianej ramie 10 szt

61 Tablica magnetyczna, suchościeralna, wykonana
z blachy stalowej pokrytej emalią, w aluminiowej
ramie z plastikowymi, zaokrąglonymi rogami, ze
zdejmowaną listwą na przedmioty. MoŜliwość
zawieszenia pionowego lub poziomego.
Wymiary: 90 x 60 cm

4 szt

62 Tablica magnetyczna, suchościeralna, wykonana
z blachy stalowej pokrytej emalią, w aluminiowej
ramie z plastikowymi, zaokrąglonymi rogami, ze
zdejmowaną listwą na przedmioty. MoŜliwość
zawieszenia pionowego lub poziomego.
Wymiary: 120 x 90 cm

2 szt

63 Pinezki kołeczki do tablic korkowych (a'100 szt) 24 op

64 Temperówka metalowa 120 szt

65 Okładki na akta osobowe pracowników,
trójdzielne, z podziałem na część A, B i C, w
twardych okładkach, z grzbietem dodatkowo
usztywnionym

100 szt

66 Identyfikator wykonany z przezroczystego,
sztywnego tworzywa - wyposaŜony w klips
spręŜynujący i niewielką agrafkę, format 57 x 90
mm 

800 szt

67 ZwilŜacz do palców z gąbką 100 szt.

68 Dyskietka (a’ 10 szt.) 5 op.

69 Płyta CD-R w pudełku „slim” 200 szt.

70 Płyta DVD-R w pudełku „slim” 250 szt

71 Preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju
obudów urządzeń biurowych (a’ 200 ml)

5 szt

72 SpręŜone powietrze powszechnego uŜytku (a’ 200
ml)

20 szt

73 Preparat do mycia szyb xero (a’ 200 ml) 5 szt

74 Preparat do czyszczenia szklanych ekranów (a’
200 ml)

5 szt

75 Pianka do czyszczenia monitorów LCD,
monitorów w laptopach (a’ 200 ml)

10 szt

76 Przenośny dysk twardy 2,5’’ USB, min. 250 GB
w kieszeni

2 szt

77 ŁyŜka do zupy plastikowa, jednorazowa, biała 3 000 szt

......................................................................................................................................................................17.
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych  i papierniczych

SZNSPZOZ.N-ZP-372-57/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



78 Flaczarka z plastiku, jednorazowa, biała, poj. 0,5 l 3 000 szt

79 Kubki jednorazowe do zimnych napojów 250 ml 3 600 szt

80 Kubek jednorazowy do gorących napojów 250 ml 600 szt

81 Talerzyk jednorazowy deserowy o średnicy 17 cm 600 szt

82 Serwetki śniadaniowe 15 x 15 kolor biały (a’ 500
szt.)

50 op.

83 Folia stretch szer. 50, dł. 300 mb, gr. 20
mikronów (do kontaktu z Ŝywnością)

240 rola

84 Sznurek jutowy 25 dkg 180 szt.

Razem xxxxx xxxxx xxxxxx xxx

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis
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Załącznik nr 4B do SIWZ

Pieczęć Firmowa
  

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE

Zestaw 2 - WOTUW

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm. Cena
jednostk.

Netto

Wartość
netto

Staw
ka

VAT
- %

Wartość
brutto

A B C D E F=C x E G H= F+ wartość
podatku VAT

1 Tablica magnetyczna  suchościeralna, wykonana
z blachy stalowej pokrytej emalią, w aluminiowej
ramie z plastikowymi, zaokrąglonymi rogami, ze
zdejmowaną listwą na przedmioty. MoŜliwość
zawieszenia pionowego lub poziomego.
Wymiary: 70 cm x 100 cm + flipchart

2 szt.

2 Papier pakowy 10 kg

3 Temperówka metalowa – pojedyncza 5 szt.

4 Pióro kulkowe typ ub-200 z płynnym tuszem
pigmentowym (kolor czarny) z kapilarnym
systemem podawania tuszu grubość pisania 0,6
mm.

40 szt.

5 Papier xero A4 80g/m2, biały (białość 161 CIE),
grubość 108 µm, nieprzezroczystość (a’ 500) do
drukarek laserowych

100 ryza

6 Papier xero A3  80g/m2, biały (białość 161 CIE),
grubość 108 µm, nieprzezroczystość (a’ 500) 

60 ryza

7 Papier do flipcharta 70 g gładki , roz. 84 x 60, po
50 kartek

15 op.

8 Zakładki indeksujące transparentne, 5 kolorów x
25 szt., roz. 12 x 45 mm

5 kpl

9 Korektor w długopisie: metalowa końcówka,
szybko zasychający po naniesieniu, posiadający w
środku kulkę ułatwiająca rozmieszanie (poj. 8 ml)

12 szt.

10 Korektor w taśmie ekologiczny z ruchomą
końcówką, ze skuwką szer. 5 mm dł. 6 m

12 szt.

11 Taśma bezbarwna samoprzylepna 18 x 30 mb 20 szt.

12 Kredki bambino – 12 kolorów 20 kpl

13 Flamastry (a' 12 kolorów) 8 kpl

14 Linijka plastikowa 40 cm 4 szt.

15 Cienkopis, grub. linii pisania  0,3 - 0,4 mm kolor
czarny, obudowa plastikowa, bezwonny, odporny
na działanie światła

40 szt.

16 Cienkopis , grub. linii pisania 0,3 – 0,4 mm kolor
niebieski, obudowa plastikowa Bezwonny,
odporny na działanie światła

30 szt.

17 Kalkulator - dwunastopozycyjny wyświetlacz,
podwójne zasilanie, funkcja sprawdzania i
poprawiania obliczeń do 120 kroków  rozmiary

2 szt.
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131-127-30, +/- 2%

18 NoŜyczki metalowe z gumowo- plastikową
rączką, długość co najmniej 21 cm

4 szt.

19 Zszywacz metalowy biurowy, długoramienny 40
cm.

2 szt.

20 Zszywka standard 24/6 wykonana z metalu
nierdzewnego, klejona w bloki po 100 szt., w
opakowaniu po 10 bloków (a' 1 000 szt.),

30 op.

21 Ołówek zwykły HB miękki z korpusem
drewnianym, lakierowanym, z gumką

30 szt.

22 Zakreślacze (komplety po 4 szt. Ŝółty, zielony,
pomarańczowy, róŜowy)

5 kpl

23 Markery do tablic suchościeralnych z gąbką w
komplecie ( kolor: czarny, czerwony, zielony,
niebieski)

5 kpl

24 Markery do tablic suchościeralnych kolor czarny
1,00 mm ~ 5,0 mm 

60 szt.

25 Markery do tablic suchościeralnych kolor
czerwony  1,00 mm ~ 5,0 mm

24 szt.

26 Markery do tablic suchościeralnych kolor zielony
1,00 mm ~ 5,00 mm

24 szt.

27 Markery do tablic suchościeralnych kolor
niebieski 1,00 mm ~ 5,00 mm

24 szt.

28 Markery do tablic suchościeralnych kolor
pomarańczowy 1,00 mm ~ 5,00 mm

24 szt.

29 Segregator biurowy A4/75 oklejony
jednostronnie, z mechanizmem dźwigniowym
niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w
ścianie przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigniowego z okutymi dolnymi
krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu
otworem oraz wsuwaną kartą opisową, kolor
zielony

5 szt.

30 Segregator biurowy A4/75, oklejony
jednostronnie, z mechanizmem dźwigniowym
niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w
ścianie przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigniowego z okutymi dolnymi
krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu
otworem oraz wsuwaną kartą opisową, kolor
czerwony

5 szt.

31 Segregator biurowy A4/75 oklejony
jednostronnie, z mechanizmem dźwigniowym
niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w
ścianie przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigniowego z okutymi dolnymi
krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu
otworem oraz wsuwaną kartą opisową, kolor Ŝółty

5 szt.

32 Zeszyt A5 w kratkę 32 kart. 40 szt.

33 Zeszyt A5 w kratkę 60 kart. 30 szt.

34 Papier kancelaryjny A3 w kratkę 2 ryza
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35 Blok techniczny A4, 20 kartkowy, biały 5 szt.

36 Teczki na dokumenty twarde zapinane na rzep
kolor  (czarny, czerwony, niebieski, Ŝółty,
zielony) po 4 szt.

20 szt.

37 Obwoluta  A4 na dokumenty, op. a’100 szt.
wykonana z folii polipropylenowej przezroczystej
– matowej „groszek” o grubości 0,05 mm,
otwierana z góry, wyposaŜona w grzbiet
umoŜliwiający wpięcie do segregatora

 20      op.

38 Obwoluta na dokumenty na dokumenty, op. a’100
szt. wykonana z folii polipropylenowej
przezroczystej – matowej „groszek” o grubości
0,05 mm, otwierana z góry, wyposaŜona w
grzbiet umoŜliwiający wpięcie do segregatora i
klapkę

15 op.

39 Spinacz biurowy dł. 28 mm (a’100 szt.)
wykonany z drutu spręŜynującego, niklowanego

30 op.

40 Pinezki kołeczki do tablic korkowych (a'100) 10 op

41 Długopis z metalową końcówką zamykana
skuwka, przeźroczysta obudowa umoŜliwiająca
kontrolę stopnia zuŜycia tuszu, z moŜliwością
wymiany wkładu (kolor niebieski)

150 szt.

42 Długopis z metalową końcówką zamykana
skuwka, przeźroczysta obudowa umoŜliwiająca
kontrolę stopnia zuŜycia tuszu, z moŜliwością
wymiany wkładu (kolor czarny)

100 szt.

43 Wkłady do długopisów kolor czarny 50 szt.

44 Podkładka do pisania z okładką i klipsem-
sztywna, spręŜysty mechanizm zaciskowy słuŜący
do przytrzymywania papieru ( mix kolorów)

5 szt.

45 Podkładka do pisania z klipsem-sztywna,
spręŜysty mechanizm zaciskowy słuŜący do
przytrzymywania papieru ( mix kolorów)

5 szt.

46 Klej w sztyfcie, 20 g, bez rozpuszczalników, na
bazie wodnej, do papieru kartonu, materiału

10 szt.

47 Kreda szkolna biała bezpyłowa (a' 50 szt.) 6 op.

48 Stojak na płyty DVD przechowywane w
pudełkach (plastikowy na 30 - 50 szt. płyt)

1 szt.

49 Opakowania na płyty DVD twarde- pudełko na
jedną płytę -przezroczyste

40 szt.

50 Plastikowa półka na dokumenty A4, wyŜsze
ścianki boczne zwiększające pojemność półki,
Specjalne wcięcie z przodu ułatwiające
wyjmowanie dokumentów, wyprofilowany przód
przytrzymujący dokumenty, stabilne łączenie
pomiędzy półkami

5 szt.

51 Pojemnik na wkłady papierowe przezroczysty
wym.8,5 x 8,5 x 8,5 cm

1 szt.

52 Wkłady papierowe do pojemników wym. 8,5 x
8,5 x 8,5 cm 

10 op.

Razem xxxxx xxxxx xxxxx xxxx

.....................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis
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Załącznik nr 4C do SIWZ

Pieczęć Firmowa
  

Zestaw 3 - WTZ

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm. Cena
jednostk.

Netto

Wartość
netto

Staw
ka

VAT
- %

Wartość
brutto

A B C D E F=C x E G H= F+ wartość
podatku VAT

1. Papier offset A1/80g  1 200 kg

2. Papier offset B1/80g  800 kg

3. Papier offset B1/100g 50 kg

4. Papier offset B1/120 g  100 kg

5. Papier offset B1/220g  500 kg

6. Karton offset jednostronnie powlekany B1/250  2 000 kg

7. Papier natron prąŜkowany 100 x 126/70g  1 500 kg

8. Tektura B1/2 mm  100 kg

9. Papier samokopiujący CFB 60g/A2/43 x 61 50 ryza

10. Papier xero A3 biały (białość 161 CIE), grubość
108 µm, nieprzezroczystość 

50 ryza

11. Papier xero A4 biały (białość 161 CIE), grubość
108 µm, nieprzezroczystość  do drukarek
laserowych

50 ryza

12. Grzbiet metalowy do bindownicy 9/16'' 200 szt.

13. Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 16
mm)

200 szt.

14. Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 14
mm)

200 szt.

15. Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 12,5
mm)

200 szt.

16. Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 10
mm)

200 szt.

17. Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 8
mm)

200 szt.

18. Okładka do bindownicy A4 kolor - granat (a' 100
szt.)

3 op.

19. Okładka do bindownicy A4 bezbarwna (a' 100
szt.)

3 op.

20. Folia do laminowania A4 (a' 100 szt.) 10 op.

21. Folia do laminowania A5 (a' 100 szt.) 5 op.

22. Folia do laminowania A6 (a' 100 szt.) 5 op.

23. Folia do laminowania - format wizytówkowy (a'
100 szt.)

5 op.

24. Papier ozdobny wizytówkowy (a' 25 szt.) 100 op.
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25. Kalka ołówkowa A4, kolor fiolet (a' 100 szt.) 4 op.

26. Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali,
twarda okładka – 96 kartek w kratkę z indeksem
alfabetycznym 

4 szt.

27. Płótno introligatorskie, kolor granat, szer. ok. 100
cm

50 mb

28. Zszywki do zszywacza Rexel Mercury - 13,4 x 16
(a' 2 500 szt.)

2 op.

29. Zszywki do zszywacza Rexel Mercury 13,4 x 10-
12 (a' 2 500 szt.)

 1      op.

30. Gaza introligatorska (merla), szer. ok. 110 cm 20mb

31. Wąsy do skoroszytów  20 000 szt.

32. Klej introligatorski CR (1 kg) 40 op.

33. Okleina introligatorska na okładki, wodoodporna,
gładka faktura, kolor - granat

50 mb

Razem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
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