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ZAPYTA"IE OFERTOWE
"A DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rucianem – Nidzie pn. „W STRO"Ę AKTYW"EJ I"TEGRACJI” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z dostawą następujących materiałów biurowych:
1. Papier ksero (20 ryz) – format A4; 80b/m2, ryza po 500szt.
2. Płyta CD-R (50 szt.) – 700 MB/80MIN.
3. Karton archiwizacyjny (40 szt.) – wykonany z twardej tektury, szer. 9,5cm – 10,5cm do
przechowywania dokumentów A4 wypiętych z segregatora.
4. Toner do drukarki (3 szt.) – toner do drukarki HP LaserJet z serii 1010.
5. Segregator (20 szt.) – biurowy A4 z mechanizmem dźwigowym, dolna krawędź
wzmocniona metalowym okuciem, szerokość grzbietu 80mm.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku powstania oszczędności, dopuszcza możliwość
rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe ilości ww. materiałów biurowych.

Forma składania
ofert:

Sposób i termin
składania ofert:

Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres wykonawcy,
• wartość brutto zamówienia (uwzględniając dostawę),
wyszczególnieniem cen jednostkowych asortymentu.
• termin realizacji zamówienia.

z

Osobiście / Listownie / Faksem (na nr 087 423-62-30) / mailowo
(k.syta@ruciane-nida.pl)
Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2009 r. o godz.
15.00.

Osoby upoważnione Krystyna Rudol – Kierownik M-GOPS w Rucianem – Nidzie
do porozumiewania (tel./fax. 087 423-62-30).
się z Wykonawcą:
Projekt „W stronę aktywnej integracji”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
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Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest
zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań
wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani
poprzez złożenie zamówienia.

Z poważaniem
Krystyna Rudol
Kierownik M-GOPS w Rucianem – Nidzie
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