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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2   
do zapytania ofertowego nr 4/2013 

 

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

(Nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2013 na: 

Sprzedaż i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu:  
„Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

oferuję/-my realizację przedmiotu zamówienia za: 
 

 

WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYNOSI: .................................................................................................................................................................... zł. 

( wartość ogółem =  wskazane ilości asortymentu x ceny jednostkowe brutto dla każdej z  pozycji formularza) 

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ................................................................................................................................................................................................................................................................................. zł. 

OBOWIĄZUJĄCY PODATEK VAT..............................%                                   .......................................................................... ZŁ 

 

WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYNOSI: .................................................................................................................................................................... zł. 

 

Lp. Nazwa 
Nazwa proponowanego 

produktu/model 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto zł 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Bloczek samoprzylepny, kostka 76 x 76 mm, minimum  

400 kartek w bloczku. 

 
szt. 5 

 

2. 
Cienkopis z plastikową końcówką oprawioną w metal, w 

podziale na kolory pisania: 5 x czerwony, 5 x niebieski, 5 

x zielony 

 

szt. 15 
 

3. Długopis zwykły, zamykany, w kolorze pisania  niebieski 
 

szt. 15 
 

4. 
Długopis żelowy na wymienne wkłady, w kolorze 

pisania niebieski 

 
szt. 15 

 

5. Dziennik zajęć pozalekcyjnych Men-I/6 
 

szt. 60  

6. 
Etykiety samoprzylepne A4 o wymiarach: 210 x 297 mm  

(100 arkuszy w opakowaniu) 

 
szt. 1  

7. 
Kalendarz książkowy B5, terminarz na rok 2014, 

tygodniowy 

 
szt. 3  

8. Klipsy biurowe 25 mm  
 opakowanie 

(po 12 szt.) 
10  

9. Klipsy biurowe 32 mm 
 opakowanie 

(po 12 szt.) 
10  

10. Kostka klejona, kolorowa, wymiar: 85 x 85 x 40 mm 
 

szt. 15  

11. Koszulka do klasera na CD-R  
 opakowanie 

(po 12 szt.) 
10  

12. Koszulki z klapką otwierane z boku, A4 
 opakowanie 

(po 12 szt.) 
6  

13. Marker do płyt CD/DVD, grubość linii pisania 0,5 mm 
 

szt. 6  

14. Papier kserograficzny, gramatura 80 g/m2, format A4 
 

ryza  16  
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15. Płyty CD-R 700 Mb 
 

szt. 50  

16. 
Segregator dźwigniowy o szerokości grzbietu 75 mm, z 

listwą wzmacniającą, kolor niebieski 

 
szt. 20  

17. 
Segregator dźwigniowy o szerokości grzbietu 50 mm, z 

listwą wzmacniającą, kolor niebieski 

 
szt. 10  

18. Teczka kartonowa A4 z gumką, różnokolorowa 
 

szt. 15  

19. Teczka tekturowa wiązana 
 

szt. 50  

20. Temperówka metalowa, pojedyncza 
 

szt. 6  

21. Zeszyt A4, 96-kartkowy, kratka, w twardej oprawie 
 

szt. 8  

22. Znaczniki samoprzylepne (5 bloczków w opakowaniu) 
 

szt. 10  

23. 

Toner do drukarki HP Color LaserJet CP3525n 

spełniający co najmniej poniższe parametry: 

• kolor: czarny, 

• pojemność zwiększona 

• wydajność kasety z tonerem – min. 10.500 stron 

standardowych przy druku ciągłym, zgodnie z normą 

ISO/IEC 19798 

 

szt. 3  

Razem wartość: 

(wskazane ilości asortymentu x ceny jednostkowe brutto dla każdej z  pozycji formularza) 
 

 

 

1. Oświadczamy, że Firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:  

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

2. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/-liśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Oferuję/-my realizację zamówienia w sposób i w terminie, który został opisany w przedmiocie zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Oświadczam/-y, że przy określaniu kosztów wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniono wszelkie 

koszty niezbędne do jego realizacji. 

5. Oświadczam/-y, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) spełniam/-y warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy:  
 

Imię i nazwisko: ........................................... 

 

Numer telefonu: ............................................ 

 

Numer faksu:................................................. 

 

Adres e-mail: .................................................. 

 

 

 
 

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

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 


