
 
 

                                                                                                        Słupia Wielka, dnia 16.06.2021 r. 
Nr sprawy: ZP/TCZ/4/2021 

 

 

OGŁOSZENIE 

ROZEZNANIA RYNKU 

                 

   Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w  Słupi Wielkiej, zaprasza do 
złożenia oferty w postępowaniu na „Dostawę (zakup) papieru do celów poligraficznych  dla Centrali 
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej” prowadzonym zgodnie z 
warunkami określonymi w załączonym rozeznaniu  rynku. 

 

Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, ani rozeznanie rynku w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

                                                                                            Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                      ……………………………………….. 

                                                                                                                                      (Kierownik Zamawiającego) 

  
 



 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 8/2021 

 

                                                                                                                                  Słupia Wielka, dnia  16.06.2021 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

(niniejsze zapytanie nie stanowi rozeznania rynku 

 w rozumieniu przepisów PZP) 

 

Dostawa (zakup) papieru do celów poligraficznych 
 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery zadania. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości 

składania ofert częściowych na wymienione w niniejszym opisie zamówienia.  

 
Zadanie nr 1 

 papier niepowlekany (offsetowy),  80 g, format 430x610 mm, 216 000 arkuszy  

 
Zadanie nr 2 

  papier powlekany matowy, 170 g, format 450x640 mm, 26 000 arkuszy 

 

Zadanie nr 3 

  papier powlekany matowy, 200 g, format 450x640 mm, 22 000 arkuszy 

 

Zadanie nr 4 

  papier powlekany matowy, 100 g, format 880x630 mm, 23 000 arkuszy 

 

Format papieru może być większy, pod warunkiem, że to będzie wielokrotność arkusza podanego 

wyżej (np. zamiast 430x610mm może być 860x610mm oraz 450x640mm może być 900x660mm). 

Gramatura papieru powlekanego może być inna ale zbliżona. 

Wszystkie papiery powinny nadawać się do druku na poligraficznych maszynach cyfrowych !!!  

Termin realizacji zamówienia:  maksymalnie do 15 grudnia 2021 r . 



 

 

 

Ofertę (zgodną z załącznikiem) prosimy: 

 złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  

             Centralny Ośrodek Badań Odmian  Roślin Uprawnych,  
              Słupia Wielka 34 ,  
              63-022 Słupia Wielka      , lub 

 drogą elektroniczną na adres e-mail:    a.nowicka@coboru.gov.pl,        

 osoba do kontaktu  Agnieszka Nowicka,  tel. 61 285 23 41 w. 211   

w terminie do 24 czerwca 2021 do godziny  13.00 

Kryteria  

Zamawiający wybierze do realizacji ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz 

termin realizacji dostawy od złożonego zamówienia.  

 Dostawa do siedziby Zamawiającego. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający nie 

poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach 

7:00 do 15:00. 

 Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego 

niniejsze rozeznanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia 

roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez 

wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

 

 

                                                                                                         Z-ca Dyrektora  
                                                                                                     ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                                  Arkadiusz Sokołowski 
………………………………………… 

                              (Kierownik Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.nowicka@coboru.gov.pl


 

 

 
Załącznik do rozeznania rynku  
 
 
                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa: ................................................  
Siedziba: ................................................    
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych  
Słupia Wielka 34, 
63-022  Słupia Wielka 
Woj. Wielkopolskie  
 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 

Nawiązując do rozeznania rynku, którego przedmiotem jest dostawa (zakup) papieru  
do celów poligraficznych dla Centrali COBORU 

 
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

 

           Zadanie nr 1 

papier niepowlekany (offsetowy),   

gramatura 80 g/m2,  

format 430x610 mm 

*(inne proponowane parametry) 

………………………………………….. 

Ilość  
arkuszy 

Cena 
jednostkowa 
za 1 arkusz  

Cena netto 
(cena 

jednostkowa 
za 1 arkusz * 

ilość) 

Podatek 
VAT 

Cena brutto 

216 000     

 

 

 



 

 

 

Zadanie nr 2 

papier powlekany matowy,   

gramatura 170 g/m2,  

format 450x640 mm 

*(inne proponowane parametry) 

………………………………………….. 

Ilość  
arkuszy 

Cena 
jednostkowa 
za 1 arkusz  

Cena netto 
(cena 

jednostkowa za 
1 arkusz * 

ilość) 

Podatek 
VAT 

Cena brutto 

26 000     

Zadanie nr 3 

papier powlekany matowy,   

gramatura 200 g/m2,  

format 450x640 mm 

*(inne proponowane parametry) 

………………………………………….. 

Ilość  
arkuszy 

Cena 
jednostkowa 
za 1 arkusz  

Cena netto 
(cena 

jednostkowa 
za 1 arkusz * 

ilość) 

Podatek 
VAT 

Cena brutto 

22 000     

Zadanie nr 4 

papier powlekany matowy,   

gramatura 100 g/m2,  

format 880x630 mm 

*(inne proponowane parametry) 

………………………………………….. 

Ilość  
arkuszy 

Cena 
jednostkowa 
za 1 arkusz  

Cena netto 
(cena 

jednostkowa 
za 1 arkusz * 

ilość) 

Podatek 
VAT 

Cena brutto 

23 000     

Oświadczam, że: 

 Dostawę  zrealizuję w terminie  maksymalnie ……. dni   od  dnia  złożenia   zamówienia. 

Wielkość poszczególnych dostaw będzie każdorazowo ustalana na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego 

przedkładanych drogą e-mail lub telefonicznie. Zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania zlecenia do max. 

15.12.2021 roku. 

 

 

 

 

 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 


