
 

 

 
Świdnik, 20.12.2018 r. 

 
 

Informacja o wynikach postępowania 545/218/22 
 
z przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego postępowania numer na dostawę artykułów 
biurowych w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki 
Acrocephalus paludicola w Polsce" 

 
Zamawiający - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach realizacji projektu 
„Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dokonał wyboru oferty w procedurze zakupu.  

 
Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

• Segregator A4 (szerokość grzbietu: 75 mm, wyposażony w dźwignię z dociskaczem, 
wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, 
preferowany kolor jasny niebieski) - 10 szt. 

• Segregator A4 (szerokość grzbietu: 50 mm, wyposażony w dźwignię z dociskaczem, 
wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, 
preferowany kolor szafirowy) – 10 szt. 

• Papier do ksero A4 biały 80g/m2 – 10 ryz  

• Przekładki kartonowe 1/3 A4 – 1 opakowanie 

• Korektor w taśmie (szerokość 5 mm, długość min. 12 m) – 3 szt. 

• Koszulki A4 groszkowe (przezroczyste, antystatyczne) – 100 szt. 

• Taśma klejąca na podajniku (matowa, szer. 19 mm, długość min. 33 m) – 4 szt. 

• Cienkopis (kolor tuszu czarny, 0.1 mm) – 6 szt. 

• Ołówek drewniany (odporny na złamania, łatwy do wycierania, HB) – 10 szt. 

• Koperty C4 (biała, samoklejąca) – 100 szt. 

• Koperty C5 (biała, samoklejąca) – 100 szt. 

• Teczka tekturowa z gumką (wykonana z mocnego kartonu, z trzema zakładkami 
wewnętrznymi chroniącymi dokumenty przed wypadaniem, preferowany kolor 
ciemny zielony) – 50 szt. 

 
Kryterium wyboru – 100% cena 
 
Zapytanie zostało upublicznione na stronie www.otop.org.pl w dniu 13.12.2018 r. 
W toku postępowania do dnia 18.12.2018 r. do godz. 11.00 nie otrzymano żadnej oferty. W związku z 
powyższym w zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 pkt. 6.5.1p pkt. 2) dokonano wyboru oferty w oparciu o analizę ofert dostępnych na 
stronach internetowych.  
W toku analizy ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę dostępną na stronie www.atakto.pl 
 
 

 


