Załącznik do zapytania ofertowego
……………………………………….
(miejscowość, data)

Wykonawca:
…………………………….…
………………………………
………………………………
………………………………
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

OFERTA CENOWA
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 02.ZSP.ZP.2019 dotyczącego zakupu i dostawy
tuszy i tonerów składam ofertę następującej treści:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia za następującą cenę:
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa drukarki/
kserokopiarki

ilość

uwagi

Kserokopiarka
Sharp MX-M362N
Kserokopiarka
Ricoh MP2001
Drukarka
HP OJ 7310
Drukarka
HP OJ 7310
Drukarka
HP LJ Pro
M402dne
Drukarka Samsung
ML 2571
Drukarka
HP LJ P2055
Drukarka
HP DJ F380
Drukarka
HP DJ F380
Kserokopiarka
Sharp AR5516
Kserokopiarka
Sharp MX 2310
Kserokopiarka
Sharp MX 2310
Kserokopiarka
Sharp MX 2310
Kserokopiarka

4 szt. toner

czarny
oryginał
czarny
oryginał
czarny
zamiennik
kolor
zamiennik
czarny
oryginał

2 szt. toner
3 szt. tusz
3 szt. tusz
2 szt. toner

7 szt. toner
2 szt. toner
2 szt. tusz
2 szt. tusz
5 szt. toner
4 szt. toner
1 szt. toner
1 szt. toner
1 szt. toner

czarny
zamiennik
czarny
oryginał
czarny
zamiennik
kolor
zamiennik
czarny
oryginał
czarny
oryginał
niebieski
oryginał
czerwony
oryginał
żółty

cena
jedn.
netto

wartość
netto

podatek
VAT w
%

wartość
brutto

15.
16.
17.

Sharp MX 2310
Drukarka HP LJ
3020 Q2612A
Drukarka
HP OJ 1220C
Drukarka
HP OJ 1220C

3 szt. toner
2 szt. tusz
1 szt. tusz

oryginał
czarny
zamiennik
czarny
zamiennik
kolor
zamiennik
OGÓŁEM

wartość brutto ogółem …………………………………………zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….)
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że
- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 14.01.2019 – 31.12.2019r. lub do
wyczerpania przedmiotu zamówienia.
7. Termin związania ofertą: 7 dni
Osoba do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:…………………………………… tel. kontaktowy: …………………………
email:………………………………………………..

…………………………………………
(czytelny podpis wykonawcy)

