
 

   Załącznik do zapytania ofertowego 

...................................., ……………….. 

                                                                                                         (miejsce, data) 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

Zamawiający: 

Gimnazjum 

ul. Mostowa 10 

 64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu  artykułów biurowych do 

Gimnazjum w Zbąszyniu składam ofertę następującej treści 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę:  

 

L.p

. 
Nazwa artykułu 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena 

brutto 

łącznie 

1 Papier ksero  POL SPEED 80g A4   50 ryz   

2 Papier ksero POL SPEED 80g A3 20 ryz   

3 
Papier Color Copy 160 g/m2 A4 /ryza 250 szt/(kolor 

pastelowy) 
1 

  

4 
Papier Color Copy200 g/m2 A4 /ryza 250 szt./(kolor 

pastelowy) 
2 

  

5 
Papier ksero kolorowy A4 80 g –różne kolory pastelowe 

(500 kartek) 
1 

  

6 
Zszywacz MAPED ESSENTALS 25k kr.mag 24/6 

354311 
2 

  

7 bristol A4 1   

8 
Segregatory 2 ringowe z dźwignią A4/50 mm kolor 

VauPe 
3 

  

9 
Segregatory 2 ringowe z dźwignią A4/75 mm kolor 

VauPe 
5 

  

10 Teczka z gumką A4 10   

11 papier kancelaryjny 1   

12 Klej w sztyfcie AMOS 15g 3   
13 Rejestr delegacji 2   
14 Skoroszyty PCV z oczkami Handy 10   

15. Koszulki format A4 100 szt.- krystaliczne 10   
16. Taśma klejąca dwustronna 38mm x 10m 2   
17. Taśma biurowa 18 mm x 30m 10   
18. Taśma pakowa brązowa 48mmx66m  2   
19. Spinacze 28 mm ( 100szt.) 3   
20. Papier do faxu 210/30/12 1   
21. Przekładki kartonowe do segregatora  240 x105mm (100 

szt. kolorowe) 
2 

  

22. Długopis automatyczny Bic Round Stick Clic ( niebieski) 10   
23. Długopis BIC ORANGE (niebieski) 10   

 
 



 

 

netto...........................................................................................................zł  

VAT.......................................................................................................zł 

brutto..........................................................................................................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/zapoznałam 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: do ……………………… . 

7. Termin związania ofertą: …………… dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

 

Załączniki: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

 

.................................................... 
(data, czytelny podpis wykonawcy)  


