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     FORMULARZ OFERTOWY 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

ul. Czajewicza 2/4  

05-500 Piaseczno 

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę artykułów biurowych w 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 BRUTTO LICZBOWOLICZBOWO::  

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

BRUTTO BRUTTO 

SŁOWNIESŁOWNIE:.................................................................................:.................................................................................................................................................................................................................ZŁOTYCHZŁOTYCH  
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Łączna cena ofertowa została obliczona na podstawie tabeli – „formularza cenowego” zamieszczonego poniżej i jest wynikiem sumy kosztów 

brutto poszczególnych kosztów. 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka 

miary 

Szacowana 

ilość 

(sztuk) 

Cena 

jednostkowa 

brutto w PLN 

Wartość netto 

w PLN 

Wartość brutto  

w PLN 

Nr katalogowy 

1.  Taśma antypoślizgowa 50 x 15 m szt. 1     

2.  Taśma ostrzegawcza 50 mm x 33 m szt.  1     

3.  Płyta CD  - op. 10 szt.  op.  5     

4.  Koperta na płytę CD – op. 10 szt. op. 5     

5.  Podkładka żelowa pod nadgarstek pod mysz  szt.  6     

6.  Podkładka żelowa przed klawiaturę szt.  2     

7.  Myszka bezprzewodowa szt. 2     

8.  Kalkulator biurowy szt.  3     

9.  Baterie AA - op. zbiorcze po 10 szt.  op. 8     

10.  Baterie AAA - op. zbiorcze po 10 szt. op. 8     

11.  Etykiety uniwersalne  

wym. ok. 70 x 42,3 mm  

op. zbiorcze w arkuszach 

op. 5     

12.  Etykiety uniwersalne  

wym. ok. 63 x 38 mm  

op. zbiorcze w arkuszach 

op. 7     

13.  Etykiety uniwersalne  

wym. ok. 105 x 42,3 mm  

op. zbiorcze w arkuszach 

op. 5     

14.  Etykiety uniwersalne  

wym. ok. 52,5 x 29,7 mm  

op. zbiorcze w arkuszach 

op. 5     

15.  Identyfikator z taśmą  

(op. 50 szt.) 
op. 1     

16.  Samoprzylepna ramka informacyjna A4 –  

(op. – 2 szt.)  
op.  6     
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17.  Samoprzylepna ramka informacyjna A5  

(op. – 2 szt.) 
op. 4     

18.  Papier do wydruku A4  

gram. 80g/m3, białość :150 -155  

wg skali białości CIE – ryza 500 arkuszy 

ryza/szt. 2000     

19.  Papier do wydruku A3  

gram. 80g/m3, białość :150 -155  

wg skali białości CIE – ryza 500 arkuszy 

ryza / szt. 5     

20.  Papier do wydruku  

gram. 90 g/m3 ryza 500 arkuszy 
ryza/ szt. 5     

21.  Papier do wydruku  

gram. 160-180 g/m3 -ryza 250 arkuszy 
ryza / szt. 4     

22.  Papier ozdobny (różne kolory i faktury 

– op. zbiorcze – 20 szt.) 
op. 5     

23.  Rolki termiczne  

wym. 80 mm x 80 m (op. – po 6 szt.) 
op. 14     

24.  Zakładki indeksujące  

wym. 25 x 43 mm (op.- 100 zakładek) 
op. 8     

25.  Kostka papierowa nieklejona  

wym. 75 x 75 mm 
szt. 8     

26.  Zakładki indeksujące  

wym. 51 x 38 mm  

(op. – 6 kolorów po 24 zakładki) 

op. 5     

27.  Kostka samoprzylepna  

wym. ok. 76 x 76 mm  
szt. 25     

28.  Bloczek przylepny  

wym. ok. 38 x 51 mm  

(liczba bloczków w opak. 12) 

op. 15     

29.  Bloczek przylepny  

wym. ok. 76 x 76 mm  

(liczba bloczków w opak. 6) 

op. 12     

30.  Bloczek przylepny  

wym. ok. 76 x 127 mm  

(liczba bloczków w opak. 6) 

op. 8     
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31.  Plastikowy pojemnik na wkłady papierowe szt. 1     

32.  Zeszyt A4 w kratkę w twardej oprawie 96 str. szt. 8     

33.  Zeszyt A4 w kratkę w miękkiej oprawie 60 str. szt. 2     

34.  Zeszyt A5 w kratkę w twardej oprawie 60 str. szt.  3     

35.  Zeszyt A5 w kratkę w miękkiej oprawie 60 str. szt. 3     

36.  Zeszyt A5 w kratkę w miękkiej oprawie 32 str. szt. 2     

37.  Dziennik korespondencyjny w twardej oprawie A4 ok. 

300 kartek 
szt. 4     

38.  Długopis z ekolog. żelowym wkładem gr. końcówki: 

0,5 mm, gr. linii pisania 0,25 mm, dł. linii pisania ok. 

1300 m                                            – kolor niebieski 

szt.  15     

39.  Długopis z ekolog. żelowym wkładem gr. końcówki: 

0,5 mm, gr. linii pisania 0,25 mm, dł. linii pisania ok. 

1300 m                                                – kolor czarny 

szt. 10     

40.  Długopis z żelowym wkładem gr. końcówki: 0,5 mm, 

gr. linii pisania 0,25 mm, dł. linii pisania ok. 1100 m  

                                                          – kolor niebieski 

szt.  30     

41.  Długopis z żelowym wkładem gr. końcówki: 0,5 mm, 

gr. linii pisania 0,25 mm, dł. linii pisania ok. 1100 m  

                                                               – kolor czarny 

szt. 30     

42.  Długopis z żelowym wkładem gr. końcówki: 0,5 -0,7 

mm, gr. linii pisania 0,25 -0,5 mm, dł. linii pisania ok. 

1100 m                                             -  kolor niebieski 

szt.  30     

43.  Długopis z żelowym wkładem gr. końcówki: 0,5 -0,7 

mm, gr. linii pisania 0,25 -0,5 mm, dł. linii pisania ok. 

1100 m                                                  -  kolor czarny 

szt. 30     

44.  Długopis z żelowym wkładem gr. końcówki: 0,5 -0,7 

mm, gr. linii pisania 0,25 -0,5 mm, dł. linii pisania ok. 

1100 m                                           -  kolor czerwony 

szt. 20     

45.  Długopis z tuszem dokumentowym odpornym na 

działanie światła, wody gr. końcówki: 0,5 mm, gr. linii 

pisania 0,26 -0,34 mm, dł. linii pisania ok. 550 m  

                                                        – kolor niebieski 

szt.  25     
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46.  Długopis z tuszem dokumentowym odpornym na 

działanie światła, wody gr. końcówki: 0,5 mm, gr. linii 

pisania 0,26 -0,34 mm, dł. linii pisania ok. 550 m  

                                                           – kolor czarny 

szt. 25     

47.  Długopis z tuszem dokumentowym odpornym na 

działanie światła, wody gr. końcówki: 0,5 mm, gr. linii 

pisania 0,26 -0,34 mm, dł. linii pisania ok. 550 m  

                                                         – kolor czerwony 

szt. 20     

48.  Długopis ekologiczny, obudowa wykonana z 

materiałów przetworzonych, gumowy uchwyt, 

szybkoschnący tusz, gr. końcówki: 0,7 mm, gr. linii 

pisania 0,26 -0,27 mm, dł. linii pisania ok. 900-1000 m  

                                                        – kolor niebieski 

szt. 100     

49.  Wkład do długopisu ekologicznego, szybkoschnący 

tusz, gr. końcówki: 0,7 mm, gr. linii pisania 0,26 -0,27 

mm, dł. linii pisania ok. 900-1000 m  

                                                        – kolor niebieski 

szt. 50     

50.  Długopis ekologiczny, obudowa wykonana z 

materiałów przetworzonych, gumowy uchwyt, 

szybkoschnący tusz, gr. końcówki: 0,7 mm, gr. linii 

pisania 0,26 -0,27 mm, dł. linii pisania ok. 900-1000 m  

                                                        – kolor czarny 

szt. 50     

51.  Wkład do długopisu ekologicznego, szybkoschnący 

tusz, gr. końcówki: 0,7 mm, gr. linii pisania 0,26 -0,27 

mm, dł. linii pisania ok. 900-1000 m  

                                                        – kolor czarny 

szt. 50     

52.  Wkład do długopisu z żelowym wkładem gr. 

końcówki: 0,5 mm, gr. linii pisania 0,25 mm, dł. linii 

pisania ok. 1100 m                           - kolor niebieski 

szt. 30     

53.  Wkład do długopisu z żelowym wkładem gr. 

końcówki: 0,5 mm, gr. linii pisania 0,25 mm, dł. linii 

pisania ok. 1100 m                           - kolor czarny 

szt. 25     

54.  Cienkopisy  gr. ok. 4 mm – (op. zbiorcze 12 kolorów ) op. 3     

55.  Cienkopis gr. ok. 4 mm  

                                                           – kolor niebieski 
szt.  10     

56.  Cienkopis gr. ok. 4 mm  szt.  10     
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                                                           – kolor czarny 

57.  Cienkopis gr. ok. 4 mm  

                                                          – kolor czerwony 
szt.  10     

58.  Cienkopis gr. ok. 4 mm  

                                                           – kolor zielony 
szt.  10     

59.  Długopis automatyczny z końcówką 0,7 mm 

gr. linii pisania 0,26 mm, dł. linii pisania ok. 950 m 

                                                    – kolor niebieski 

szt. 40     

60.   Długopis automatyczny z końcówką 0,7 mm 

gr. linii pisania 0,26 mm, dł. linii pisania ok. 950 m   

                                                      – kolor czarny 

szt. 25     

61.  Wkłady do długopisu automatyczny z końcówką 0,7 

mm gr. linii pisania 0,26 mm, dł.linii pisania ok.950 m 

                                                      – kolor niebieski 

szt. 40     

62.  Wkłady do długopisu automatyczny z końcówką 0,7 

mm gr. linii pisania 0,26 mm, dł.linii pisania ok.950 m 

                                                         – kolor czarny 

szt. 30     

63.  Długopis gr. końcówki-1,00 mm,   gr. linii pisania ok. 

0,4 mm, dł. linii pisania ok. 2000m 
szt.  25     

64.  Długopis gr. końcówki -0,5 mm,   gr. linii pisania ok. 

0,25-0,3 mm, dł. linii pisania ok. 1800 m 
szt. 15     

65.  Długopis automatyczny, gr. końcówki 0,7 mm, gr. 

linii pisania ok. 0,26- 0,27 mm, dł. linii pisania 

ok. 940 - 970 m, posiada gumowy uchwyt dla 

wygodnego trzymania 
                                                        - kolor niebieski 

szt. 130     

66.  Długopis automatyczny, gr. końcówki 0,7 mm, gr. 

linii pisania ok. 0,26- 0,27 mm, dł. linii pisania 

ok. 940 - 970 m, posiada gumowy uchwyt dla 

wygodnego trzymania 
                                                        - kolor czarny 

szt. 90     

67.  Wkłady do długopisu gr. końcówki 0,7 mm, gr. 

linii pisania ok. 0,26- 0,27 mm, dł. linii pisania 

ok. 940 - 970 m.  
                                                          - kolor niebieski 

szt. 100     
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68.  Wkłady do długopisu gr. końcówki 0,7 mm, gr. 

linii pisania ok. 0,26- 0,27 mm, dł. linii pisania 

ok. 940 - 970 m.  
                                                          - kolor czarny 

szt. 70     

69.  Długopis na łańcuszku szt. 3     

70.  Długopis z wymiennym wkładek 0,7 mm, gr. linii 

pisania ok.0,27 mm, dł. linii pisania ok. 1700 m  

                                                        - kolor niebieski 

szt. 30     

71.  Długopis z wymiennym wkładek 0,7 mm, gr. linii 

pisania ok.0,27 mm, dł. linii pisania ok. 1700 m     

                                                         - kolor czarny 

szt. 20     

72.  Wkłady do długopisu z wymiennym wkładek 0,7 mm, 

gr. linii pisania ok.0,27 mm, dł.linii pisania ok.1700 m 

                                                          - kolor niebieski 

szt. 25     

73.  Wkłady do długopisu z wymiennym wkładek 0,7 mm, 

gr. linii pisania ok.0,27mm, dł.linii pisania ok. 1700 m 

                                                            - kolor czarny 

szt. 25     

74.  Długopis z wkładem, gr. końcówki 0,7 mm, gr. linii 

pisania ok.0,5 mm, dł. linii pisania ok. 1600 m,  

(op. zbiorcze po 50 szt.)               

                                                      - kolor niebieski                                        

op. 10     

75.  Ołówek drewniany HB bez gumki (op. po 12 szt.)  op. 1     

76.  Ołówek drewniany HB z gumką (op. po 12 szt.) op. 2     

77.  Flamastry (op. – 12 szt.) op.  2     

78.  Temperówka pojedyncza metalowa szt. 6     

79.  Gumka do ścierania szt. 15     

80.  Linijka dł. 20 cm szt. 5     

81.  Linijka dł. 30 cm. szt. 2     

82.  Korektor w taśmie  szt.  100     

83.  Korektor w długopisie  szt. 4     

84.  Marker do płyt CD (2 grubości końcówek) szt.  8     

85.  Zakreślasz  (op. mix kolorów po 4 szt. ) op. 10     
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86.  Pisak gr. M ok. 1mm – kolor niebieski/granatowy szt. 5     

87.  Pisak gr. M ok. 1mm – kolor czarny szt. 5     

88.  Pisak gr. M ok. 1mm – kolor zielony szt. 5     

89.  Pisak gr. M ok. 1mm – kolor czerwony szt. 5     

90.  Klej w sztyfcie - 21g szt. 40     

91.  Taśma klejąca uniwer. wym. 19 mm x 30-33 m  szt. 25     

92.  Taśma klejąca mleczna wym. 19 mm x 30-33 m szt. 15     

93.  Podajnik do taśmy mały szt. 2     

94.  Sznurek do pakowania- nici bawełniane lub lniane 

dł. ok. 150 m  
szt. 20     

95.  Zszywacz min. 30 kartek – zszywki 24/6 

głębokość wsuwania kartek pow. 39 mm 
szt. 3     

96.  Zszywacz mini na zszywki No 10 

głębokość wsuwania kartek pow. 45 mm 
szt. 3     

97.  Zszywki wym. 24/6 (op. po 1000 szt.) op.  200     

98.  Zszywki do zszywania na grube pliki 23/6, 23/8, 

23/10/23/13 (op. po 1000 szt.) 
op. 10     

99.  Zszywki No 10 (op. po 1000 szt.) op. 40     

100.  Dziurkacz  

Dziurkuje do 30 kartek 

Odległość między dziurkami 78-80 mm 

szt. 2     

101.  Zwilżacz - glicerynowy szt. 2     

102.  Magnesy średnica ok. 22 mm 

(op. po 10 szt.) 
op. 5     

103.  Pinezki (op. 100 szt.)  op. 3     

104.  Rozszywacz biurowy szt. 10     

105.  Spinacze biurowe 28 mm (op. 100 szt.) op. 5     

106.  Spinacze biurowe 50 mm (op. po 100 szt.) op. 3     

107.  Klipsy do papieru roz. 15 mm (pakowane po 10- 

12szt.) 
op. 10     
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108.  Klipsy do papieru roz. 25 mm  

(pakowane po 10 – 12 szt.) 
op. 10     

109.  Klipsy do papieru roz. 32 mm  

(pakowane po 10 – 12 szt.) 
op. 10     

110.  Klipsy do papieru roz. 50-51 mm  

(pakowane po 10 – 12 szt.) 
op. 10     

111.  Nożyczki rozm. 21 cm. szt. 3     

112.  Datownik  szt. 5     

113.  Wkład tuszujący do pieczątek Printy 4911  

(op. – 2 szt.) - kolor czerwony 
op. 5     

114.  Wkład tuszujący do pieczątek Printy 4912  

(op. – 2 szt.) - kolor czerwony 
op. 5     

115.  Tusz do stempli na bazie wody poj. 30 ml  

                                                           – kolor czarny 
szt. 15     

116.  Tusz do stempli na bazie wody poj. 30 ml  

                                                         – kolor czerwony 
szt. 50     

117.  Tusz do stempli na bazie wody poj. 30 ml  

                                                         – kolor niebieski 
szt. 5     

118.  Pólka na dokumenty  

wym. ok. 350 x 255 x 70 
szt. 10     

119.  Stojak na katalogi format A4 szt.  5     

120.  Przybornik nabiurkowy   szt. 2     

121.  Pojemnik na długopisy szt. 10     

122.  Pojemnik na spinacze szt. 5     

123.  Wizytownik nabiurkowy szt. 1     

124.  Koszulki A4 gr. ok. 75 - 80 mikronów (op. 100szt.) op. 100     

125.  K Koszulki A4 gr. pow. 120 mikronów (op. po 100szt.) op. 30     

126.  Ofertówka A4 gr. ok. 90 mikronów (op. 100 szt.) op. 50     

127.  Koszulka A4 rozszerzana z klapką (op. 10 szt.) op.  3     

128.  Koszulka A4 45-50 mikronów (op. 100 szt.) op. 5     
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129.  Koszulka A5 z suwakiem   szt. 3     

130.  Skoroszyt wpinany twardy A4 (op. 10 szt.)  

                                                     – kolor czerwony 
op. 20     

131.  Skoroszyt wpinany twardy A4 (op. 10 szt.) 

                                                     – kolor niebieski 
op. 20     

132.  Skoroszyt wpinany twardy A4 (op. 10 szt.)  

                                                     – kolor zielony 
op. 20     

133.  Skoroszyt wpinany twardy A4 (op. 10 szt.)   

                                                      – kolor żółty 
op. 20     

134.  Skoroszyt wpinany twardy A4 (op. 10 szt.)  

                                                 – kolor pomarańczowy 
op. 20     

135.  Skoroszyt wpinany twardy A4 (op. 10 szt.) 

                                                      – kolor czarny 
op. 20     

136.  Skoroszyt wpinany miękki A4 (op. 10 szt.) 

                                                    – kolor czerwony 
op. 10     

137.  Skoroszyt wpinany miękki A4 (op. 10 szt.)  

                                                    – kolor zielony 
op. 10     

138.  Skoroszyt wpinany miękki A4 (op. 10 szt.)  

                                                    – kolor żółty 
op. 10     

139.  Skoroszyt wpinany miękki A4 (op. 10 szt.)  

                                                   – kolor niebieski 
op. 10     

140.  Skoroszyt wpinany miękki A4 (op. 10 szt.)  

                                                    – kolor zielony 
op. 10     

141.  Skoroszyt miękki A4 (op. 25 szt.)    – kolor czerwony op. 2     

142.  Skoroszyt miękki A4 (op. 25 szt.)     – kolor zielony op. 2     

143.  Skoroszyt miękki A4 (op. 25 szt.)    – kolor niebieski op. 2     

144.  Skoroszyt miękki A4 (op. 25 szt.)    – kolor żółty  op. 2     

145.  Skoroszyt kartonowy zwykły bez fałdy  (op. 50 szt.) op. 50     

146.  Segregator A4 szer. 80 mm -  kolor żółty szt. 5     

147.  Segregator A4 szer. 80 mm -  kolor zielony szt. 5     

148.  Segregator A4 szer. 80 mm -  kolor czerwony szt. 5     
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149.  Segregator A4 szer. 80 mm – kolor niebieski  szt. 5     

150.  Segregator A4 szer. 80 mm – kolor pomarańczowy szt.  5     

151.  Segregator A4 szer. 45-50 mm -  kolor żółty szt. 5     

152.  Segregator A4 szer. 45-50 mm -  kolor zielony szt. 5     

153.  Segregator A4 szer. 45-50 mm -  kolor czerwony szt. 5     

154.  Segregator A4 szer. 45-50 mm -  kolor niebieski szt. 5     

155.  Segregator A4 szer. 45-50 mm -  kolor 

pomarańczowy 
szt. 5     

156.  Etykiety do segregatorów szerokie (op. 10 szt.)  op. 5     

157.  Etykiety do segregatorów wąskie (op. 10 szt.) op. 5     

158.  Wąsy skoroszytowe białe 

(op. 25 szt.)  
op. 150     

159.  Teczka do podpisu liczba przekładek ok. 25-30 szt. 2     

160.  Przekładki poliopropylenowe A4 (op. 10 arkuszy) op. 3     

161.  Przekładki kartonowe wym. 10,5 x 24 (op. 100 szt.) op. 2     

162.  Teczka harmonijkowa z 12 przegródkami  szt. 1     

163.  Teczka polipropylenowa A4 o gr. 0,5 mm  szt. 5     

164.  Teczka laminowana A4  

Wykonana z kartonu o gramaturze 400-430 g/m2 
szt. 10     

165.  Teczka biała A4 wiązana 

(op. 50 szt.) 
op. 3     

166.  Teczka biała wym. ok. 235 x 320 mm szt. 300     

167.  Teczka biała A4 z gumką (op. 50 szt.) 

Wym. ok. 32 x 22 cm wykonana z bezkwasowego 

kartonu o gramat. pow. 275 g/m² i pH powyżej 7 

op. 100     

168.  Akta osobowe sztywna oprawa szt. 5     

169.  Teczka zawieszkowa (op. 25 szt.) – kolor zielony  op. 2     

170.  Teczka zawieszkowa (op. 25 szt.) – kolor czerwony op. 2     

171.  Teczka zawieszkowa (op. 25 szt.) – kolor niebieski op. 3     
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172.  Teczka zawieszkowa (op. 25 szt.) – kolor żółty op. 3     

173.  Kartoteka przenośna szt. 1     

174.  Koperta DL okno prawe (op. po 1000 szt.)  op. 10     

175.  Koperta C6 bez okna (op. po 1000 szt.) op.  5     

176.  Koperta C5 bez okna (op. po 500 szt.) op. 2     

177.  Koperta B4 (op. po 50 szt.) op. 2     

178.  Koperta bąbelkowa format A5 (op. po 10 szt.) op. 2     

179.  Koperta bąbelkowa format A4 (op. po 10 szt.) op. 2     

180.  Taśma pakowa szeroka przezroczysta szt. 5     

181.  Blok do Flipcharta 50 kart. gładki 65x100 cm, 80g/m2 szt. 3     

182.  Kalka ołówkowa (10 ark.) op. 1     

183.  Gumki recepturki / 100g. op. 1     

184.  Nóż do kopert  szt. 1     

185.  Ofertówki sztywne przezroczyste A-4 L grubość folii 
0,15 mm                                   /opakowanie -25 szt./ 

op. 4     

186.  Ołówki automatyczne w plastikowej obudowie  
/ grafit 0,5 cm grubości/ 

szt. 5     

187.  Grafity do ołówków automatycznych  0,5 cm, 
wysokiej jakości odporne  na złamanie , op-12 szt. 

op. 2     

188.  Zawieszka plastikowa do kluczy (op. po 10 szt.) op. 2     

189.  Taśma dwustronna  szt. 1     

Razem:     

 

 

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

Wszelką korespondencję w ramach niniejszego zamówienia należy kierować na: 

fax. .................................................... lub e-mail: ..............................................@................................................ 
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lub adres do korespondencji: 

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

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

(adres uzupełnić jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy) 
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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 


