
Nr postępowania DAR 2216.16.2019         
Racibórz, dnia  24.10.2019 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

O wartości szacunkowej  do 30 000 euro 
1. Zamawiający:  

Ośrodek Pomocy Społecznej  47-400 Racibórz, ul.Sienkiewicza 1  tel. 032 4152650,  fax 032 

4190659  

e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl NIP 6391696887     REGON 003457272      

strona bip zamawiającego: http://www.ops.bipraciborz.pl/artykuly/ponizej-30000-euro 

ogłasza postępowanie na 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KALENDARZY NA 2020 R 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Główny kod CPV: 30199792-8   kalendarze  

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz wniesieniem do siedziby 

Zamawiającego  kalendarzy zgodnie z wykazem zamieszczonym w poniższej tabeli:  

Rodzaj kalendarza Ilość 
sztuk 

Cena brutto za 
sztukę 

Razem brutto (ilość 
sztuk x cena 
jednostkowa brutto) 

Jednoplanszowy  format B1 ( wzór pejzaż) 22   

Trójdzielny  

Wymiary:~300mmx700mm, okienko 
wskazujące datę, płaska główka, Rodzaj 
zawieszenia: dziurka (wzór pejzaż) 

40   

Pionowy (biurkowy)  

Układ tygodniowy, miejsce na notatki, na 

spirali 

Wymiary: ~125mmx197mm 

8 
 
 

  

Poziomy (biurkowy), układ tygodniowy, 

miejsce na notatki, na spirali 

Wymiary: ~295mmx155mm 

18   

Biuwar z listwą format A2 ilość plansz: 52  

Karton na spodzie , 

9   

Biuwar bez listwy ilość plansz: 52  karton 
na spodzie, klejony dołem 

10   

Książkowy format A5 twarda okładka układ 

dzienny, 1 dzień = 1 strona,  Wymiary: 

~145 mmx200 mm   

Zakładka tasiemka, kartki szyte.  

Kolory: grantowy, czarny, brązowy, szary 

7   

mailto:sekretariat@ops-raciborz.pl
http://www.ops.bipraciborz.pl/artykuly/ponizej-30000-euro


Książkowy notesowy format A5 miękka 

okładka układ tygodniowy, tydzień na 

dwóch stronach ,  Wymiary:~145 

mmx200mm  

Zakładka tasiemka, kartki szyte. Kolory: 

grantowy, czarny, brązowy, szary 

18   

 
3. Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 

do Instrukcji  dla oferentów.  
 

4. Pozostałe warunki jakie powinien spełnić Wykonawca zostały opisane w INSTRUKCJI  
DLA OFERENTÓW stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.  

 
5. Termin wykonania zamówienia:  29 listopada 2019 r  

 
6. Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 

47-400 Racibórz,   parter pokój nr 1. 
 

7. Termin składania ofert upływa dnia  5 listopada 2019 do godziny  10.00. 
  

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 listopada 2019 o godz.10:15  w siedzibie Zamawiającego 
parter pokój nr 6  
 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
 

10. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 

w sprawach przedmiotu zamówienia – Pani Roksana Pytlik Kierownik Działu Adminiastracji     

i Realizacji Świadczeń tel. 324152650 wew.122, w sprawach proceduralnych – Pani Bogumiła 

Nieżychowska , tel. 32 4152650 wew. 140 

 
11. Pozostałe informacje: 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny 

regulamin Zamawiającego.  

12. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub 

jeśli najniższa cena będzie wyższa od ceny, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia.  

 
 

Zatwierdzam Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu Halina Sacha  
 

 

 

 


