
                         
 

 
Warszawa, dnia 29.02.2016 r. 

 
Zapytanie ofertowe 

 na zakup oraz dostawę materiałów biurowych 
 

1. Informacje ogólne:  
Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności 
zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na zakup oraz dostawę 
materiałów biurowych, w tym materiałów archiwizacyjnych 
 
2. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
tel.: (22) 749-14-00 
 
3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu : 
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu - (22) 749-14-01.  
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony zamawiającego jest: 
Maciej Maksimiuk - tel. (22) 749-15-08, e-mail: maciej.maksimiuk@utk.gov.pl 
 
4. Podstawa prawna: 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
kwoty 30.000 euro (art. 4, pkt 8). 
 
5. Opis przedmiotu zamówienia: 
a). Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa następujących materiałów  
biurowych, w tym artykuły archiwizacyjne (szacunkowe ilości): 
 

1. blok biurowy A-4 100 kartkowy szt. 5 
2. blok do tablic flipchart 100x65cm szt. 5 
3. brulion A4 96 kartkowy szt. 10 
4. cienkopis szt. 50 
5. datownik  szt. 5 
6. długopis automatyczny szt. 100 
7. długopis jednorazowy szt. 100 
8. długopis żelowy szt. 100 
9. druk delegacji format A5 szt. 6 
10. etykiety adresowe samoprzylepne  szt. 10 
11. flamaster biurowy szt. 25 
12. flamastry-komplet szt. 15 
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13. folia do laminacji A3 szt. 1 
14. folia do laminacji A4 szt. 3 
15. folia stretch czarna szt. 4 
16. folia stretch przezroczysta szt. 4 
17. grafit do ołówka automatycznego 0,5 szt. 10 
18. grafit do ołówka automatycznego 0,7  szt. 5 
19. gumka biurowa  szt. 30 
20. kalkulator szt. 5 
21. karteczki 76x76mm mix kolorów szt. 20 
22. karteczki samoprzylepne 25x76mm szt. 25 
23. karteczki samoprzylepne 38x50mm szt. 30 
24. karteczki samoprzylepne 51x51mm szt. 25 
25. karteczki samoprzylepne 51x76mm szt. 20 
26. karteczki samoprzylepne 76x105mm szt. 20 
27. karteczki samoprzylepne 76x127mm szt. 30 
28. karteczki samoprzylepne 76x76mm szt. 25 
29. klej biurowy w sztyfcie 8g  szt. 15 
30. klej w sztyfcie  15g szt. 15 
31. klej w sztyfcie 25g szt. 25 
32. klips archiwizacyjny  szt. 15 
33. klipy duże 40 - 60mm szt. 10 
34. klipy małe 10 -19 mm szt. 30 
35. klipy średnie 20 - 40 mm szt. 30 
36. koperta B5 szt. 15 
37. koperta C4 szt. 5 
38. koperta C5  szt. 15 
39. koperta C6 szt. 3 
40. koperta bąbelkowa D/14 szt. 4 
41. koperta bąbelkowa G/17 szt. 2 
42. korektor w pisaku  szt. 10 
43. korektor w taśmie szt. 25 
44. kostka papierowa 85x85mm szt. 15 
45. koszulka  A4 otwierana z boku  szt. 15 
46. koszulka A4 szt. 50 
47. koszulka A4 poszerzana  z klapką  szt. 25 
48. koszulka A4 poszerzana  szt. 20 
49. magnesy do tablic magnetycznych 30mm  szt. 15 
50. marker permanentny szt. 50 
51. marker permanentny 0,6 mm  szt. 25 
52. marker permanentny końcówka ścięta  szt. 25 
53. marker suchościeralny szt. 15 
54. markery do tablic suchościeralnych - zestaw szt. 10 
55. notatnik  A4  szt. 15 
56. notatnik  A5  szt. 15 
57. nożyczki biurowe 15 cm szt. 15 



                         
 

58. nożyczki biurowe 21 cm szt. 15 
59. ofertówka  A4 szt. 10 
60. okładki do bindowania A4 kolorowe  szt. 3 
61. okładki do bindowania A4 tekturowe  szt. 3 
62. okładki do bindowania A4 przezroczyste szt. 6 
63. ołówek automatyczny 0,5 mm szt. 15 
64. ołówek automatyczny 0,7mm  szt. 15 
65. ołówek z gumką  szt. 30 
66. papier fotograficzny A4 szt. 3 
67. pinezki beczułki szt. 10 
68. pióro kulkowe  szt. 50 
69. podajnik do taśmy samoprzylepnej  szt. 10 
70. pojemnik na katalogi ścięty szt. 20 
71. pojemnik na spinacze z magnesem szt. 10 
72. pudło archiwizacyjne A4 10cm  szt. 500 
73. przekładka do segregatora bez nadruku  szt. 15 
74. przekładki kartonowe szt. 10 
75. przybornik na biurko szt. 5 
76. rozszywacz biurowy szt. 30 
77. segregator  A5 75 mm szt. 10 
78. segregator A4  50 mm szt. 70 
79. segregator A4 35 mm szt. 30 
80. segregator biurowy A4 75 mm  szt. 100 
81. skoroszyt plastikowy A4 miękki wpinany do segregatora szt. 20 
82. skoroszyt plastikowy A4 twardy  szt. 10 
83. spinacze okrągłe 28 mm  szt. 15 
84. spinacze okrągłe 50 mm  szt. 15 
85. spinacze okrągłe 70 mm szt. 10 
86. szuflada na dokumenty  szt. 60 
87. środek do czyszczenia białych tablic szt.5 
88. tablica magnetyczno - suchościeralna 90x120cm. szt. 5 
89. taśma biurowa 19mmx33m szt. 50 
90. taśma dwustronnie klejąca 50mmx10m  szt. 10 
91. taśma pakowa 48mm/66m szt. 5 
92. taśma samoprzylepna 19mm x 7,5m szt. 15 
93. teczka osobowa na akta szt. 20 
94. teczka preszpanowa z gumką szt. 20 
95. teczka z gumką lakierowana szt. 100 
96. teczka z gumką transparentna szt. 50 
97. teczka z rzepem skrzydłowa  szt. 10 
98. teczka z tektury bezkwasowej  5 cm szt. 250 
99. teczka z tektury bezkwasowej 3,5 cm  szt. 250 
100. temperówka biurowa  szt. 15 
101. wkład do długopisu szt. 10 
102. wkład żelowy szt. 20 



                         
 

103. zakładka indeksująca 12x45mm szt. 30 
104. zakładka indeksująca 20x50mm szt. 20 
105. zakładka indeksująca 25x45mm szt. 20 
106. zakreślacz  szt. 30 
107. zakreślacze komplet  szt. 20 
108. zszywacz 10/5 szt. 10 
109. zszywacz archiwizacyjny 24/6, 26/6 szt. 15 
110. zszywki 10/5 szt. 15 
111. zszywki 23/10 szt. 10 
112. zszywki 24/6 szt. 30 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
6. Zamówienie na artykuły biurowe z pkt. 5 ust. a, będzie realizowane w częściach poprzez 
cykliczne dostawy, zgodnie z złożonym wcześniej zamówieniem przez Zamawiającego do dnia 30 
czerwca 2016 r. Zamówienie będzie dostarczane do siedziby Zamawiającego, tj. Centrali Urzędu 
Transportu Kolejowego w Warszawie oraz Oddziałów Terenowych UTK w Lublinie, Krakowie, 
Katowicach, Gdańsku Wrocławiu i Poznaniu (adresy w poniższej tabeli) w godzinach 9.00-15.00. 
Minimalna wartość pojedynczej dostawy wynosić będzie dla Centrali 1000,00 zł brutto, a dla 
Oddziału Terenowego 200,00 zł brutto.  

Centrala Urzędu Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

Oddział Terenowy w Lublinie ul. Okopowa 5 20-022 Lublin 

Oddział Terenowy w Krakowie Rondo Mogilskie 1 31-516 Kraków 

Oddział Terenowy w Katowicach ul. Przemysłowa 10 40-020 Katowice 

Oddział Terenowy w Gdańsku ul. Strzelecka 7B 80-803 Gdańsk 

Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Św. Antoniego 7 50-073 Wrocław 

Oddział Terenowy w Poznaniu  ul. Górecka 1 60-201 Poznań 

 
7. Okres gwarancji: 
W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem zamówienia bądź z innymi 
usterkami technicznymi Wykonawca ma obowiązek wymienić przedmiot zamówienia na zgodny  
z zamówieniem oraz wymienić przedmiot zamówienia, który zawiera usterki techniczne w terminie 
do 7 dni od dnia zgłoszenia ich do Wykonawcy na jego koszt.  

 
8. Sposób przygotowania oferty:  
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym (według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2). 
2. Do oferty należy dołączyć: 

a). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
b). katalog oferowanych produktów, zawierający opis oraz wizualizację produktu. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 



                         
 

 
9. Miejsce oraz termin składania oferty: 
Wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 12, należy złożyć  
w Urzędzie Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (12 p.) lub przesłać  
na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl z dopiskiem „oferta na zakup i dostawę materiałów 
biurowych” do dnia 07.03.2016 do godz. 15.00. 
 
10. Inne postanowienia: 
1.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. W przypadku wątpliwości co do w/w informacji składanych przez Wykonawców w postepowaniu, 

Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień co do treści złożonej oferty. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą spełniającym 

warunki formalne. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość zapisania w umowie klauzuli umożliwiającej wypowiedzenie 

umowy z zachowaniem terminu nie dłuższego niż 1 miesiąc. 
5. Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania 20% zamówienia. 
6. Termin ważności oferty: 30 dni. 
 
11. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty: 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

- CENA – waga 80% 
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może 
zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 
Cena zostanie wyliczona na podstawie niniejszego wzoru: 

najniższa cena ofertowa brutto 
Cena= ---------------------------------------------- x 80 pkt 

cena brutto oferty badanej 
 

- TERMIN REALIZACJI DOSTAWY – waga 20% 
Termin dostawy, liczony od momentu złożenia zamówienia: 
 - do 5 dni roboczych – 20 pkt,  
- do 7 dni roboczych – 15 pkt. 
- do 10 dni roboczych – 10 pkt. 
Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt 

 
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 
12. Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy 
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