
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 

                                                
Nowogard, dnia 10.01.2022 r. 

SP1.341.01.22 

Wszyscy Oferenci 

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych  - 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy  i Zarządzenia 

Nr 1 a Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 roku zapraszam do złożenia oferty cenowej 

na: artykuły biurowe, 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 Szkoła Podstawowa nr 1  

ul. Wojska Polskiego 6 

72-200 Nowogard                                                                       

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następującego asortymentu:      

Lp. 
 

Nazwa artykułu 

Jedno- 

stka 

miary 

 

Ilość 
Cena 

1 Papier biały  uniwersalny o gramaturze 80 g /m
2
, do stosowania w 

kserokopiarkach, drukarkach laserowych, atramentowych oraz 

faksach, pakowany po 500 arkuszy, w formacie A4 

ryza 1  

2 Papier biały uniwersalny, o gramaturze 80 g /m
2
, do stosowania w 

kserokopiarkach, drukarkach laserowych, atramentowych oraz 

faksach, pakowany po 500 arkuszy, w formacie A3 

ryza 1  

3 Papier ksero kolorowy mix o gramaturze 80g/ m
2
 pakowany po 500 

arkuszy, w formacie A-4 

ryza 1  

4 Segregator  ze wzmocnioną dolną krawędzią, mechanizmem z 

dźwignią  A4/70mm 

szt. 1  

5 Segregator ze wzmocnioną dolną krawędzią, mechanizmem z 

dźwignią  A4/50mm 

szt. 1  

6 Skoroszyt kartonowy wiązany A4 szt. 1  

7 Skoroszyt kartonowy wpinany A4 szt. 1  

8 Skoroszyt kartonowy wpinany A-4  

z zawieszką 

szt. 1  

9 Skoroszyt A-4, plastikowy, przednia okładka przezroczysta twarda , 

tylna kolorowa, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja 

umożliwiająca wpięcie do segregatora 

szt. 1  

10 brother MFC-J 5330 DW     



11 HP Laser Jet P 1005 - (toner )  szt. 1  

12 brother DCP-L8400CDN (czarny, kolory) urządzenie wielofunkcyjne 

(tonery)  

szt. 1  

13 Samsung ML-2151N - drukarka laserowa (toner)  szt. 1  

14 Ricoh IM 2702- kopiarka (toner)  szt. 1  

15 Rex-RotaryMP1600 - kopiarka(toner)  szt. 1  

16 brother DCP  szt. 1  

17 Brother HL 5250DN  szt. 1  

18   HP DeskjetInk Advantage 3525 (kolor i czarny) (toner)  szt. 1  

19 HP  Laser Jet 1018(tusz)  szt. 1  

20 Lexmark 7003-110  szt. 1  

21 Epson stylus sx 425 w szt. 1  

22 Koszulka na dokumenty A4 groszkowa opak. 1  

23 Ofertówki B-4 z klapką, wykonane z przezroczystego, mocnego PCV, 

do wpinania w segregator 25 szt. op 

opak. 1  

24 Kieszeń krystaliczna A-4 opak. 1  

25 Korektor w płynie z pędzelkiem, poj. 20 ml szt. 1  

26 Koperta samoprzylepna biała C-6 op. 100 szt. opak. 1  

27 Koperty średnie –szare-50szt. w opak. opak. 1  

28 Koperty duże A4 – szare-50szt. w op. opak. 1  

29 Folia do faxu  Panasonik KX -FP343 szt.  1  

30 Spinacze biurowe metalowe okrągłe małe 28 mm opak. 100 szt opak. 1  

31 Spinacze biurowe metalowe okrągłe dł. 50 mm opak. 1  

32 Zszywki biurowe rozmiar:24/6,obustronnie ostrzone, zszywające min. 

20 kartek,pakowane po 1000 szt. w pudełeczku,  

opak. 1  

33 Taśma opakowaniowa szara, o bardzo dobrych właściwościach 

klejących 48 mm x 46 m 

szt. 1  

34 Długopisy tusz czarny szt. 1  

35 Długopisy tusz niebieski szt. 1  

36 Długopisy tusz czerwony 0,5 RYSTOR szt. 1  

37 Długopisy tusz zielony szt. 1  

38 Dziurkacz biurowy metalowy  ze wskaźnikiem środka strony, rozstaw 

dziurek 80 mm, dziurkowanie do 20 kartek 

szt. 1  

39 Tusz do stempli gumowych polimerowych, kolor  czerwony – 

pojemność 25 ml 

 

szt. 

1  

40 Blok z okładką klejony na górze A4  

szt. 

1  

41 Karteczki w kostce ( przylepne) 50x50 szt. 1  



42 Zakreślacze fluorescencyjne z trwałym, bezwonnym tuszem na bazie 

wody, ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2 do  

5 mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru,  różne kolory 

szt. 1  

43 Nożyczki z nierdzewnej stali -dł. 15-21 cm, rączka z odpornego na 

pękanie tworzywa 

szt. 1  

44 Mazaki – pisaki  w komplecie  

( 4 kolory: czerwony, zielony, niebieski, czarny)  

kpl. 1  

45 Ołówek HB bez gumki szt. 1  

46 Taśma klejąca przezroczysta, 18-20 mm x 20 m szt. 1  

47 Marker  o wysokim stopniu nieprzeźroczystości, odporny na działanie 

wody i światła, do pisania na folii, szkle, tworzywie sztucznym 

(płytach CD i dyskietkach)grubość końcówki: S (cienki) 

szt. 1  

48 Markery do tablic suchościeralnych. tusz o neutralnym zapachu, nie 

zostawiający śladów po wytarciu, końcówka okrągła o grubości min. 

2,5 mm, kolor: czarny, czerwony, niebieski i zielony 

opak. 1  

49 Cienkopis - odporny na wysychanie tusz, plastikowa końcówka 

oprawiona w metal, grubość linii 0,4 mm, kolor czarny 

szt. 1  

50 Klej biurowy – sztyft, 35 g szt. 1  

51 Szpilki standardowe 26 mm dł. op.50 g opak 1  

52 Pinezki (50szt. w opakowaniu) opak 1  

53 Gumka do mazania zapisów naniesionych ołówkiem lub długopisem 

(dwustronna) o wymiarach  min. 5 x 2 x 1 cm ,nie brudząca, usuwająca 

zapisy nie naruszając struktury papieru 

szt. 1  

54 Papier pakowy szary, gramatura: 80g/m
2
 

wymiary: 105x126 cm, pakowany w arkuszach po 10 szt. 

opak. 1  

SUMA 

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę. Jako miejsce dostawy zamawiający wskazuje 

Szkołę Podstawową nr 1w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6. Termin realizacji 

zamówienia na bieżąco w ciągu roku po uzgodnieniu.  

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę. 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem Artykuły biurowe, należy złożyć                          

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard    

do 26 stycznia 2022 roku do godz. 12 

 



Dyrektor Szkoły 

Anna Łysiak 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Wojska 

Polskiego 6. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: szp1now@wp.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@nowogard.pl   

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych; 

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym 

zamówieniem; 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu 

realizacji postanowień umownych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem 

przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7)   nie przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a)   usunięcia lub przenoszenia danych osobowych, 

b)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. 

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.  

                                

 

    SP 1, ul. Wojska Polskiego 6; 72-200 Nowogard; www.sp1.nowogard. 

      email: szp1now@wp.pl; tel. 91 3926270; fax 91 39 26271       
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Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 

                                                
Nowogard, dnia 10.01.2021 r. 

 

 

 

Znak : SP 1. 341.02.2022 

Wszyscy Oferenci 

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych  - 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy  i Zarządzenia 

Nr 1 a Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 roku zapraszam do złożenia oferty cenowej 

na: artykuły chemiczne i przemysłowe. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 Szkoła Podstawowa nr 1  

ul. Wojska Polskiego 6 

72-200 Nowogard                                                                       

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następującego asortymentu:  

Lp.  

Nazwa artykułu 

Jedno- 

stka 

miary 

 

Ilość Cena 

1 Płyn Tytan uniwersalny 5 l  szt. 1  

2 Domestos 5 l szt. 1  

3 Tytan WC 5l  szt. 1  

4 Mydło płyn 5 l szt. 1  

5 Ludwik płyn do naczyń  5 l szt. 1  

6 Rękawice jednorazowe rozmiar M, L, (nitrile) 100 par  par 1  

9 Worki na śmieci 120 l  szt. 25 szt. 1  

10 Worki na śmieci 60l 50szt. szt. 1  

11 Worki na śmieci 240 l  25szt. szt. 1  

12 Ręczniki papierowe 500 l szt. 1  

13 Sidolux do drewna 750ml. szt. 1  

14 Pronto do mebli 300ml szt. 1  

15 Papier toaletowy plus maxi  szt. 1  

16 Trzonek do miotły szt. 1  

17 Szufelka szt. 1  

18 Wiadro plastikowe 10 l szt. 1  

19 Miotła Mirella /Zuza szt. 1  



20 Zestaw WC do czyszczenia kpl.  kpl. 1  

21 Goliat 500ml kamień i rdza szt. 1  

22 Płyn do szyb 700 ml szt. 1  

23 Ścierka do podłogi mikrofibra XXl Master szt. 1  

24 Zmywak kuchenny szt. 1  

25 Gąbki szorstkie szt. 1  

26 Płyn do powierzchni bardzo zabrudzonej FP 2 5 l szt. 1  

27 Pasta do podłóg antypoślizgowa Sidolux 5 l szt. 1  

28 Szczotka ryżowa duża szt. 1  

29 Mleczko do czyszczenia typu ” ARO”  opakowanie 

700ml 

szt. 1  

30 Odświeżacz powietrza spray, op. 300 ml. szt. 1  

SUMA  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę. Jako miejsce dostawy zamawiający wskazuje 

Szkołę Podstawową nr 1w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6. Termin realizacji 

zamówienia na bieżąco w ciągu roku po uzgodnieniu.  

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę. 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem Artykuły biurowe, należy złożyć                          

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard    

do 26 stycznia 2022 roku do godz. 12 

Dyrektor Szkoły 

Anna Łysiak 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Wojska 

Polskiego 6. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: szp1now@wp.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@nowogard.pl   

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych; 

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym 

zamówieniem; 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu 

realizacji postanowień umownych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem 

przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania 

mailto:szp1now@wp.pl
mailto:iod@nowogard.pl


w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7)   nie przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a)   usunięcia lub przenoszenia danych osobowych, 

b)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. 

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.  

 
                                 

                               SP 1, ul. Wojska Polskiego 6; 72-200 Nowogard; www.sp1.nowogard.pl 

                              email: szp1now@wp.pl; tel. 91 3926270; fax 91 39 26271 

           


