
Piotrków Trybunalski, dnia 21.12.2007 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓ TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów papierniczych, 

piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Piotrkowie Trybunalskim  

II. Zamówienie obejmuje: 

Wyszczególnienie asortymentowo-ilo ściowe materiałów biurowych. 
       
 
L.P. 

 
 

Asortyment 

 
Jedn 
miary 

 
 
Ilość 

1 2 3 4 
1. Segregator A4 80mm  z twardej tektury z usztywnioną dolną 

krawędzią metalowym okuciem                   z kolorowym 
grzbietem i wymienną etykietą 

szt. 1.400 

2. Segregator A4 50mm z twardej tektury z usztywnioną dolną 
krawędzią metalowym okuciem                  z kolorowym 
grzbietem i wymienną etykietą 

szt. 550 

3. Koperta biała samoprzylepna C6 114 x 162 mm szt. 100.000 
4. Koperta biała samoprzylepna C6 114 x 162 mm z oknem 

prawym 
szt. 15.000 

5. Koperta biała samoprzylepna C5  162 x 229 mm szt. 40.000 
6. Koperta biała samoklejąca C4, 229 x 324 mm  szt. 10.000 
7. Koperta brązowa samoklejąca B4, 250 x 353 mm szt. 1.000 

8. Koperta brązowa samoklejąca B4, 250 x 353 x 40 mm z 
rozszerzanym bokiem 

szt. 2.000 

9. Teczka wiązana biała z kartonu min. 275g/m2 z nadrukiem na 
przedniej stronie 

szt. 10.000 

10.Skoroszyt zwykły biały z kartonu min. 275g/m2 z nadrukiem na 
przedniej stronie 

szt. 3.600 

11.Skoroszyt z zawieszką biały z kartonu min.275g/m2 z 
nadrukiem na przedniej stronie 

szt. 3.000 

12.Skoroszyt oczkowy biały   z kartonu min. 275g/m2 z nadrukiem 
na przedniej stronie 

szt. 2.700 

13.Skoroszyt A4 z PCV   z przezroczystą przednią okładką, tylną 
w róŜnych kolorach ( kolor do wyboru) 

szt. 2.700 



14.Skoroszyt A4 z PCV sztywny, zawieszany do segregatora  z 
przednią okładką przezroczystą, tylną w róŜnych kolorach ( 
kolor do wyboru) 

szt. 2.700 

15.Koszulki na dokumentyA4 foliowe, przezroczyste, otwierane u 
góry, pasujące do kaŜdego segregatora  

szt. 22.500 

16.Koszulki na dokumentyA5 foliowe, przezroczyste, otwierane u 
góry, pasujące do kaŜdego segregatora 

szt. 900 

17.Ofertówki sztywne przezroczyste A4  0,2mm, otwierane u góry 
i z prawej strony z zaokrąglonymi naroŜnikami 

szt. 150 

18.Teczka do podpisu A4 z 10 przegrodami z rozszerzonym 
grzbietem, oklejana tapetą introligatorską (kolor do wyboru)  

szt. 10 

19.Blok szkolny A4 50 kartek, krata szt. 450 
20.Blok szkolny A5 100 kartek, krata szt. 270 
21.Brulion A4 szyty, oprawa twarda 96 kart, krata oklejany tapetą 

introligatorską 
szt. 225 

22.Zeszyt 32 kart. krata szt. 45 
23.Zeszyt 60 kart. w twardej oprawie, krata szt. 90 
24.Zeszyt 96 kart. w twardej oprawie, krata– oklejany tapetą 

introligatorską 
szt. 180 

25.KsiąŜka kancelaryjna szyta, twarda oprawa oklejana tapetą 
introligatorską 100 kart. 

szt. 90 

26.Skorowidz alfabetyczny A4, szyty, twarda oprawa, krata szt. 10 
27.Bloczki samoprzylepne, ok.75 x 75mm, ok. 100 kart szt. 270 
28.Bloczki samoprzylepne, ok.38 x 50mm, ok. 100 kart szt. 45 
29.Blok techniczny A4 biały szt. 20 
30.Rolka faksowa 210mm x 30m szt. 90 
31.Rolka kasowa offsetowa 57mm x 30m szt. 450 
32.Bloczki samoprzylepne, ok.152 x 75 mm, ok. 100 kart  szt. 30 
33.Korektor w pisaku szybkoschnący z końcówką metalową, 

poj.7ml. 
szt. 270 

34.Korektor w taśmie do korekcji tekstu drukowanego szer.4,2–
5mm, dł. 8-9m. 

szt. 190 

35.Cienkopis, grubość linii pisania 0,3-0,4mm z końcówką 
niklowo-srebrną lub plastikową oprawioną w metal (kolory: 
czarny) 

szt. 200 

36.Dziurkacz biurowy średni dziurkujący minimum 25 kartek, 
metalowy lub metalowo-plastikowy z wysuwanym 
ogranicznikiem formatu 

szt. 45 

37.NoŜyczki 20-25 cm długości ze stali nierdzewnej ergonomiczna 
rączka z odpornego na pęknięcia tworzywa,(czarna) 

szt. 70 

38.Zszywacz biurowy zszywający minimum 25 kartek na zszywki 
24/6, głębokość wsunięcia kartek 55-65mm 

szt. 130 

39.Zszywki rozm.24/6 (1000 szt/opak) opak. 1.500 
40.Rozszywacz noŜycowy do zszywek  24/6 szt. 45 
41.Spinacz owalny metalowy 28mm (100 szt/opak.) opak. 900 
42.Spinacz owalny metalowy 50mm (100 szt/ opak.) opak. 450 
43.Klej w sztyfcie nietoksyczny, bezbarwny, bezzapachowy,  17-

22g 
szt. 700 

44.Klej biurowy w tubie , biały nietoksyczny, 50ml. szt. 70 
45.Taśma klejąca biurowa przezroczysta, 18mm x 20m rolki 700 
46.Taśma pakowa brąz. jednostronnie klejąca, 48mm x ok.50m. rolki 80 
47.Poduszka do stempli 7 x 11 cm w wersji nienasączonej 

tuszem, metalow 
szt. 27 



48.Tusz do stempli, 25-28ml. (kolor: czarny, czerwony)  szt. 140 
49.Etykiety samoprzylepne białe 70x42,3 mm (100 arkuszy / op.) opak. 15 
50.Etykiety samoprzylepne białe 201x 296 mm (100 arkuszy / op.) opak. 5 
51.Długopis na spręŜynce z wymiennym wkładem, podstawką 

przyklejaną do podłoŜa, długość spręŜynki po rozciągnięciu 1-
1,5 m. 

szt. 90 

52.Wkład do długopisu jw. (czarne, nieb)  szt. 45 
53.Koperta podłuŜna biała samoprzylepna DL 110 x 220 mm szt. 10.000 
54.Teczka na gumkę wzdłuŜ długiego boku, biała z kartonu 

min.350g/m2        z nadrukiem na przedniej stronie 
szt. 450 

55.Dziurkacz biurowy duŜy dziurkujący do 60 kartek, metalowy lub 
metalowo-plastikowy z wysuwanym ogranicznikiem formatu 

szt.  5 
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Wyszczególnienie asortymentowo-ilo ściowe materiałów papierniczych: 
 
L.P. 

 

Asortyment 

 
Jedn. 
miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 

1. Papier ksero, A-4 biały, typu „POLLUX” (80g/m2 ) ryza 4.500 
2. Papier ksero, A-3 biały, typu „POLLUX” (80g/m2 ) ryza 100 
3. Papier komputerowy, biały bez nadruku 240 x 2  x 12 paczki 80 
4. Papier komputerowy, biały bez nadruku 240 x 4 x 12 paczki 8 

 
 

R a z e m 
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Wyszczególnienie asortymentowo-ilo ściowe materiałów papierniczo – geodezyjnych: 

 
L.P. 

 

Asortyment 

 
Jedn. 
Miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 

I 
PAPIER STANDARD 90g DO OCE TCS – 500        

1 Rolka 297 mm x 110 m  rolka 20 
2 Rolka 420 mm x 110 m rolka 20 
3 Rolka 594 mm x 110 m rolka 19 
4 Rolka 841 mm x 110 m rolka 20 
5  Rolka 914 mm x 110 m rolka 2 
II PAPIER POWLEKANY 90 g  DO OCE  TCS- 500    
6 Rolka 610 mm  x 45 m rolka 1 
7 Rolka 914 mm x 45 m rolka 1 

III 
FOLIA MATOWA (GRUBA) dwustronna matowa – 95 mic   

8 Rolka 610 mm x 45 m szt. 2 
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OFERTY CZĘŚCIOWE: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r. 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój 
317 

Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 

Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek 
wykonawcy. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
1)  Posiada ć uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 

jeŜeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) 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, wystawionego nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Posiada ć niezbędną wiedz ę i doświadczenie oraz dysponowa ć potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówie nia. W szczególno ści 
wykonawca musi spełnia ć nast ępujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające rodzajem i wartością  dostawom 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 
50.000,00 zł brutto kaŜda; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o wartości 50.000 PLN brutto kaŜda, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iŜ 
zamówienia zostały wykonane naleŜycie naleŜy dołączyć protokoły odbioru 
końcowego usług lub referencje - wg zał ącznika nr 4 ; 

3) Znajdowa ć się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie 
niniejszego zamówienia.   
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć następujące dokumenty:  
a) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek 



na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 5 
4) Nie podlega ć wykluczeniu z post ępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo 

zamówie ń publicznych.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć następujące dokumenty:  
a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44 w 

związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg 
załącznika nr 3 ; 

 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 04.01.2008 
r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 04.01.2008 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Teresa Owczarek, tel. 044 732-17-73  
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97 ul. 
PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 317. 
 

 

 

 
 
 
 


