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     FORMULARZ OFERTOWY 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

 ul. Szkolna 20  

05-500 Piaseczno 

 

 

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę druków dla  PUP w 

Piasecznie 

  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy (imię i nazwisko)................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców (pełna nazwa/y i adres/y) 

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

 

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

 

 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pieczęć  Wykonawcy 

BRUTTO LICZBOWO: 

..................................................................................................................................................PLN 

BRUTTO 

SŁOWNIE:.................................................................................................................................................ZŁOTYCH 

  



 

 

 

Łączna cena ofertowa została obliczona na podstawie tabeli – „formularza cenowego” 

zamieszczonego poniżej i jest wynikiem sumy kosztów brutto poszczególnych kosztów. 

 

Lp. Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia Szacunkowa  

ilość 

(sztuk) 

Cena 

jednostkowa 

brutto w 

PLN 

Wartość 

netto 

w PLN 

Wartość 

brutto  

w PLN 

1 Informacje o formach pomocy (UP-23a) 

papier offsetowy 80 gr/m
2
  

30 000    

2 Informacje dla osób rejestrujących się 

w PUP (UP-24a) 

 papier offsetowy 80 gr/m
2
 

30 000    

3 Zgłoszenie do ubezpieczenia  

A4 (1+0) papier offsetowy 80 gr/m
2
 

20 000    

4 Oświadczenie  (UP – 13)A4 (1+) 

 papier offsetowy 80 gr/m
2
  

20 000    

5 Oświadczenie dot. zameldowania  

A4 ( 1+0) papier offsetowy 80 gr/m
2
  

20 000    

6 TERMINARZE– full kolor CMYK 

papier Kreda dwustronna matowa   

300  gr/m
2  

lub 

papier typu Alaska 250  gr/m
2  

  

30 000    

7 BLOCZKI  SAMOKOPIUJĄCE do 

uiszczania opłat  

200 

( po 100 

kartek w 

bloczku) 

   

8 Zwrotne poświadczenie 

Zgodnie z §13 ust. 4 Regulaminu 

świadczenia usług powszechnych 

stosowanie formularza zgodnego  ze 

wzorem umieszczonym na www.poczta-

polska.pl nie wymaga złożenia przez 

nadawcę pisemnego wniosku o wyrażenie 

zgody na jego stosowanie. 
 

40 000    



1) papier offsetowy BD 140 – 200 g/m
2 

2) wymiar druku: minimum 90 x 140 mm 

(część środkowa, bez listew bocznych) 

 optymalne wymiary: 

część środkowa, bez listew bocznych -  

100 x 140 mm,  

całość druku, tj. część środkowa + listwy 

boczne - 100 x 160 mm, 

wszystkie wymiary przyjmuje się z 

tolerancją 2 mm 

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa 

pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku bez jego uszkodzenia, 

4) co najmniej 5 mm pasek kleju 

gwarantujący przyczepność do różnego 

rodzaju podłoża w zróżnicowanym 

zakresie temperatur zabezpieczony 

osłoną. 

Adres nadawcy napisany w strefie 

prostokątnej w minimalnej odległości: 

40 mm od górnego brzegu przesyłki, 

05 mm od prawego brzegu, 

15 mm od dolnego brzegu. 

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi 

strony przedniej druku (awers) oraz z 

prawej strony danych adresowych 

nadawcy nie można umieszczać żadnych 

napisów/nadruków 

Razem:    

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym ..................................................................................... 

Wszelką korespondencję w ramach niniejszego zamówienia należy kierować na: 

fax. .................................................... lub e-mail: ..............................................@................................................ 



lub adres do korespondencji: 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………................................................................................................................................ 

(adres uzupełnić jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(link do aktywnego formularza oferty) 

  

1. Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy w terminie 

określonym w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim  zawarte. 

4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej 

przedmiot zamówienia, w tym niezbędne uprawnienia do należytego wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

5. Oświadczam , iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczam, iż dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym. 

9. Akceptuję/emy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy ,że określone w formularzu ofertowym 

ilości oraz rodzaje artykułów biurowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie 

dochodził roszczeń z tytułu zmian i rodzajów zamawianych artykułów biurowych. 

11.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy 

         jest ....................................................................................................................................... 

12. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
**

 

a) ....................................................................................................... 

b) ....................................................................................................... 

c) ....................................................................................................... 

d) ....................................................................................................... 

e) ....................................................................................................... 

f) ....................................................................................................... 



Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym 

**  Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one 

poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

 

         Piaseczno, dn. …………………… .................................................................  

Podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 


