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Warszawa, dnia 07 kwietnia 2017 r. 

 

BFG-DAZ-26-22/2017 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy: postępowania na sukcesywną dostawę i sprzedaż artykułów biurowych do siedziby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  

 

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści zapytania ofertowego nr BFG-DAZ-26-22/2017 z dnia 27 marca.2017r. w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Zmianie  ulega  treść załącznika  nr 1 do zapytania ofertowego tj. formularz asortymentowo – cenowy w zakresie poz. 1, 15, 16, 32, 37, 45, 48, 50, 64, 65, 67, 68, 

69-72, 78-81, 108. 

 

Z uwagi na  wprowadzenie  zmian  w treści załącznika  nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiający PROLONGUJE  termin składania oraz otwarcia ofert. 

 

Obowiązujące terminy: 

Termin składania ofert: do 12 kwietnia 2017r. do godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert: 12 kwietnia 2017r. godz. 13:00 

 

Charakterystyka zmian: 

Poz. 1, 15, 16, 32, 37,45,48, 50,64,65,67,68,69-72,78-81,108 

BYŁO: 

L.p. Nazwa towaru/opis 
Kod/model/ 

indeks 

Jednostka 

miary 

Wielkość 

opakowania 

jednostkowego 

Prognozowana ilość do 

dostarczenia w okresie 

obowiązywania umowy w 

odniesieniu do jednostki 

miary 

Cena jednostkowa  

brutto w złotych 

Wartość brutto w złotych  

(kol.6 x kol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Bloczek samoprzylepny, żółty 100 kartek rozmiar 

76x76 mm  

 
sztuk 

 
100 sztuk 

  

15. 
Kołozeszyt A-4 z przekładkami w róznych kolorach 

,200 kartek/80g,kratkę,przezroczyste olipropylenowe 

okładki  

 

sztuk  15 sztuk 
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16. 

Kołozeszyt A-5 z przekładkami w róznych kolorach 

,200 kartek/80g,kratkę,przezroczyste olipropylenowe 

okładki  

 

sztuk  15 sztuk 

  

32. 

Segregator A5 50 mm oklejony na zewnątrz i 

wewnątrz folią polipropylenową o strukturze płótna  

z 2 ringami mechanizmem ,dwustronna wymienna 

etykieta do opisu na grzbiecie  ,w 4 minimum 

kolorach  

 

sztuk 

 

20 sztuk 

  

37. 

Teczka A4 kartonowa biała bezkwasowa 320x240x35 

mm 300g/m2,wyrób spełniające wymagania w 

odniesieniu do materiałów archiwalnych i 

dokumentacji niearchiwalnej, o okresie 

przechowywania dłuższym niż 10 lat określone w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 ) tj. są 

wytwarzane z tektur bezkwasowych o pH <7,5-9,5> ,  

opakowanie po 50 sztuk 

 

sztuk 

 

40 op. 

  

45. 

Koperty powietrzne z folią bąbelkową (wymiar zew. 

240x270 mm) E 15,w kolorze białym ,w opakowaniu 

10 sztuk  

sztuk  20 op. 

    

48. 

Koszulki krystaliczne  A5 otwierane z góry 

,przezroczysta struktura folii -grubość 45 mic, 

wzmocniony pasek z perforacją, w opakowaniu 100 

sztuk (Bantex,Esselte,Datura,Biurfol)   

op.  20 

    

50. 

Koszulki A4 z przezroczystej folii z 

różnokolorowymi odpornymi na rozerwanie 

zakładkami ,wzmocnione brzegi otworów, wymiar 

302x235/250  z kolorowymi 12 identyfikatorami 

Esselte 414170   

kpl.  30 kpl. 

    

64. 
Taśma samoprzylepna ,krystalicznie przezroczysta 

,nie żółknie z upływem czasu (Scotch 3M)   
sztuk  30 sztuk     

65. 
Taśma samoprzylepna na podajniku , krystalicznie 

przeźroczysta ,nie żółknie z upływem czasu (Scotch 

3M)   

sztuk  30 sztuk 
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67. 
Karton Chromo do bindownicy A4 , kolorze białym 

błyszczący ,uszlachetniony folią laminacyjną,  w 

opakowaniu 100 sztuk (Datura)   

op.  5 op. 

    

68. 
Okładki do bindownicy  przezroczyste A4, 

bezbarwne grubość 150 , w opakowaniu 100 sztuk 

(Datura)   

op.  5 op. 

    

69. 
Grzbiet 14 mm do bindownicy, w minimum 2 

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura)   
op.  2 op.     

70. 
Grzbiet 16 mm do bindownicy, , w minimum 2  

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura)   
op.  2 op.     

71. 
Grzbiet 19 mm do bindownicy, , w minimum 2  

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura)   
op.  2 op.     

72. 
Grzbiet 22 mm do bindownicy, , w minimum 2  

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura)   
op.  2 op.     

78. Spinacze, galwanizowane, wielkość 25 mm trójkątne,  

opakowanie zbiorcze 10 pudełek (Grand)   

op.  10 op. 

    

79. Spinacze galwanizowane, wielkość 28 mm trójkątne,  

opakowanie zbiorcze 10 pudełek (Grand)   

op.  10 op. 

    

80. Spinacze galwanizowane, wielkość 31 mm trójkątne, 

opakowanie zbiorcze 10 pudełek (Grand)   

op.  10 op. 

    

81. 
Spinacze galwanizowane, wielkość 41 mm krzyżowy,  

opakowanie zbiorcze 10 pudełek (Grand)   
op.  10 op.     

108. 
Tacka biurowa  na dokumenty  formatu A4 

,przeźroczysta, wykonana z polistyrenu o dużej 

wytrzymałości ( DUAL,Rexel)   

sztuk  15 sztuk 
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Poz. 1, 15, 16, 32, 37,45, 48, 50,64,65,67,68,69-72,78-81,108 

DOKONANO ZMIANY NA [zmiany odznaczono kolorem czerwonym, dotyczą nazwy towaru/opisu, L.p. nie ulega zmianie]: 

 

 

 

 

L.p. Nazwa towaru/opis 
Kod/model/ 

indeks 

Jednostka 

miary 

Wielkość 

opakowania 

jednostkowego 

Prognozowana ilość do 

dostarczenia w okresie 

obowiązywania umowy w 

odniesieniu do jednostki 

miary 

Cena jednostkowa  

brutto w złotych 

Wartość brutto w 

złotych  

(kol.6 x kol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Bloczek samoprzylepny, żółty 100 kartek rozmiar 

76x76 mm Z-notes 

 
sztuk 

 
100 sztuk 

  

15. 

Kołozeszyt A-4 z przekładkami w róznych kolorach 

,200 stron/80g,w kratkę,przezroczyste 

polipropylenowe okładki    

sztuk  15 sztuk 

    

16. 

Kołozeszyt A-5 z przekładkami w róznych kolorach 

,200 stron/80g,w kratkę,przezroczyste 

polipropylenowe okładki    

sztuk  15 sztuk 

    

32. 

Segregator A5 75 mm oklejony na zewnątrz i 

wewnątrz folią polipropylenową o strukturze płótna  

z 2 ringami mechanizmem ,dwustronna wymienna 

etykieta do opisu na grzbiecie  ,w 4 minimum 

kolorach  

 

sztuk 

 

20 sztuk 

  

37. 

Teczka A4 kartonowa biała bezkwasowa 320x250x35 

mm 300g/m2,wyrób spełniające wymagania w 

odniesieniu do materiałów archiwalnych i 

dokumentacji niearchiwalnej, o okresie 

przechowywania dłuższym niż 10 lat określone w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 ) tj. są 

wytwarzane z tektur bezkwasowych o pH <7,5-9,5> ,  

opakowanie po 50 sztuk 

 

op.  40 op. 
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45. 
Koperty powietrzne z folią bąbelkową (wymiar zew. 

240x270 mm) E 15,w kolorze białym ,w opakowaniu 

10 sztuk  

op.  20 op. 

    

48. 

Koszulki krystaliczne  A5 otwierane z góry 

,przezroczysta struktura folii -grubość 45 mic, 

wzmocniony pasek z perforacją, w opakowaniu 100 

sztuk (Bantex,Esselte,Datura,Biurfol)   

op.  20 op. 

  

50. 

Koszulki A4 z przezroczystej folii z 

różnokolorowymi odpornymi na rozerwanie 

zakładkami ,wzmocnione brzegi otworów, wymiar 

302x235/250  z kolorowymi 12 identyfikatorami 

Esselte ,Elba   

kpl.  30 kpl. 

    

64. 
Taśma samoprzylepna ,krystalicznie przezroczysta 

,nie żółknie z upływem czasu (Scotch 3M) rozmiar 

19 mmx33m   

sztuk  30 sztuk 

    

65. 
Taśma samoprzylepna na podajniku , krystalicznie 

przeźroczysta ,nie żółknie z upływem czasu (Scotch 

3M), rozmiar 19 mm x 7,5 m   

sztuk  30 sztuk 

    

67. 
Karton Chromo do bindownicy A4 , kolorze białym 

błyszczący ,uszlachetniony folią laminacyjną,  w 

opakowaniu 100 sztuk (Datura,Argo,Fellowes)   

op.  5 op. 

    

68. 
Okładki do bindownicy  przezroczyste A4, 

bezbarwne grubość 150 , w opakowaniu 100 sztuk 

(Datura,Argo,Fellowes)   

op.  5 op. 

    

69. 
Grzbiet 14 mm do bindownicy, w minimum 2 

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura,Argo)   
op.  2 op.     

70. 
Grzbiet 16 mm do bindownicy, , w minimum 2  

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura,Argo)   
op.  2 op.     

71. 
Grzbiet 19 mm do bindownicy, , w minimum 2  

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura,Argo)   
op.  2 op.     

72. 
Grzbiet 22 mm do bindownicy, , w minimum 2  

kolorach, w opakowaniu 100 sztuk (Datura,Argo)   
op.  2 op.     

78. 
Spinacze, galwanizowane, wielkość 25 mm trójkątne,  

w opakowaniu zbiorczym 10 pudełek , w 1 pudełku  

100 sztuk (Grand)   

op. zbiorcze  10 op. zbiorczych 
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W załączeniu: Obowiązujący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez mian. 

 

/-/ Katarzyna Galus 

    Dyrektor Departamentu Administracji i Zamówień 

 

79. 
Spinacze galwanizowane, wielkość 28 mm trójkątne,  

w opakowaniu zbiorczym 10 pudełek , w 1 pudełku  

100 sztuk (Grand)   

op. zbiorcze  10 op. zbiorczych 

    

80. 
Spinacze galwanizowane, wielkość 31 mm trójkątne, 

w opakowaniu zbiorczym 10 pudełek , w 1 pudełku  

100 sztuk (Grand)   

op. zbiorcze  10 op. zbiorczych 

    

81. 
Spinacze galwanizowane, wielkość 41 mm krzyżowy,  

w opakowaniu zbiorczym 10 pudełek , w 1 pudełku  

100 sztuk (Grand)   

op. zbiorcze  10 op. zbiorczych 

    

108. 
Tacka biurowa  na dokumenty  formatu A4 

,przeźroczysta, wykonana z polistyrenu o dużej 

wytrzymałości ( DUAL,Rexel, Esselte)   

sztuk  15 sztuk 
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