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Załącznik nr 1 

 

Nazwa Wykonawcy                                                        …………..…. dnia…........................... 

Adres: …………………………………. 

Tel. …………… fax. …………………. 

e-mail. ………………………………… 

 

 

 

                                                          OFERTA 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łosicach 

Ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie 1rt. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a dotyczącego 

zakupu i dostawy artykułów papierniczo-biurowych  składamy ofertę  następującej treści: 

 

1. Ceny jednostkowe poszczególnych artykułów: 

Artykuł Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto  

Wartość usługi w 

skali całego 

zamówienia(cena 

jednostkowa brutto x 

ilość) 

Papier ksero A4 

- format A4 

- gramatura minimum 80 g/m2 

- bezpyłowy 

- w ryzie 500 szt. 

- odpowiedni dla drukarek 

laserowych, atramentowych i kopiarek 

20 ryz   

Papier ksero A3 

- format A4 

- gramatura 80 g/m2 

- bezpyłowy 

- w ryzie 500 szt. 

-odpowiedni dla drukarek laserowych, 

atramentowych i kopiarek 

1 ryza   

Toner do drukarki kolorowej 

HP ColorLaserJet CP2025 

3 kolory: 

po 1 szt. 

każdego 

koloru 
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Toner  do urządzenia 

wielofunkcyjnego  Canon FAX L120 

(druk czarno-biały) 

 

2 szt.    

Długopis z wymiennym wkładem 

- automatyczny 

- posiadający kauczukowy uchwyt 

zapewniający komfort pisania 

- tusz w kolorze niebieskim  

20 szt.   

Segregator A4/70 

- z tektury pokrytej ekologiczną folią 

polipropylenową o strukturze płótna 

- grubość kartonu 2,1mm 

- gramatura kartonu 1290 g/m2 

- dźwignia z dociskaczem 

- w środku dwa wpięcia 

- szerokość grzbietu 70 mm 

- wymienna obustronna etykieta 

grzbietowa 

10 szt.   

Płyta CD-R 20 szt.   

Marker kolor 
- permanentny 

- wodoodporny 

-końcówka ścięta 

6 szt.   

Teczka A4 na gumkę  
-z wytrzymałego kartonu 

-kolor  

-gramatura 275g/m2 

10 szt.   

Skoroszyt papierowy A4 pełny 

- wykonany z wysokiej jakości 

kartonu 

- gramatura 280g/m2 

- format A4 

- kolor biały 

50 szt.   

Koszulka foliowa A4  

- otwierane z góry 

- format A4 

-groszkowa 

1 op. (100 

szt.) 

  

Cienkopis kolor 

- plastikowa końcówka oprawiona w 

metal 

- wentylowana skuwka 

- tusz odporny na wysychanie 

- grubość linii 0,4 mm 

10 szt.   

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę netto…............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    …....%       …......................................................................zł. 

Cena brutto …......................................................................................................................zł. 
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Słownie: ….............................................................................................................................. 

 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ….................................................... 

      

 

 

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

                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


