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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

zamówienie publiczne poniżej 50 000 zł 
(bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych) 

1. Nazwa Zamawiającego:  

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, KRS: 0000163011, 

NIP: 635-168-17-50, REGON: 278108970 

2. Przedmiot zamówienia: dostawa 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń biurowych: 

Niszczarka ścinkowa o następujących parametrach: 

Niszczy jednorazowo do 8 kartek (70g) na ścinki 4x35 mm. 
Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, małymi spinaczami 
Szerokość wejścia 220 mm. 
Funkcja start-stop (mechaniczny). 
Kosz o pojemności min. 14 litrów. 
Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 3 lata na noże tnące. 
Blokada zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu urządzenia  
Posiada funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania. 
Cięcie na ścinki, łatwe opróżnianie kosza - uchwyty do podnoszenia głowicy. 
Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) 8 
Rozmiar cięcia 4 x 35 
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min 3 
Cykl pracy w minutach 3 on / 30 off 
Niszczy zszywki tak 
Niszczy małe spinacze biurowe tak 
Start/stop Mechaniczny 
Funkcja cofania tak 
Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym 
koszu/zdjętej głowicy 

tak 

Zabezpieczenie termiczne tak 
Zabezpieczenie termiczne-dioda tak 
Poziom głośności w dB w trakcie pracy 65-70 
Gwarancja na urządzenie w latach 2 
Gwarancja na noże tnące w latach 3 

 

Bindownica: 
2 lata gwarancji na urządzenie. 
Rodzaj grzbietu: plastikowy 
Format bindowania: A4 
Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: 10 
Ilość jednorazowo oprawianych kartek: 250 
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Gwarancja na urządzenie: 2 lata 
Pojemnik na ścinki: tak 
Ogranicznik formatu: tak 
Regulacja marginesu: tak 
Folia do bindowania, bezbarwna, 150 mic, opakowanie 100 sztuk 
Okładki do bindowania, czarne, opakowanie 100 arkuszy 
Grzbiety do bindowania plastikowe, czarne, 100 sztuk, oprawa do 45 kartek 

 

Termin realizacji zamówienia: Sprzęty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

3. Kryterium wyboru: cena. 

4. Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
535 835 686 (Magdalena Maślak). 

5. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, należy złożyć do dnia 24.07.2018 do godziny 13.00 w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Botanicznego 

w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków lub przesłać elektronicznie na adres e-mail 

ogrodradzionkow@sibg.org.pl z dopiskiem „Oferta POIiŚ – drobne sprzęty biurowe”. 

6. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony mailowo o wyborze oferty do dnia 24.07.2018 do godziny 17:00. 

7. Adres Zamawiającego: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5,  

43-190 Mikołów. 

8. Adres dostawy: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41- 922 Radzionków. 

9. Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty. 


