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FORMULARZ OFERTOWY 

Znak sprawy OK-DAG-253-15/18 

Tytuł postępowania  

Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących znajdujących się na stanie Centrum Doradztwa 
Rolniczego  
w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

 
 

A. DANE WYKONAWCY: 

1. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ: 

 

 Nazwa Adres, NIP, REGON 

1.  

 

 

 

 

 

 

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  

 

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

 

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  
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.………………………………………………………… tel. …………………….……………..……..…….. 

4. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks……………………..…………, e-mail 

……………………………………………... 

 

 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

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

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

Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

* - niewłaściwe skreślić 

 
 

1. W związku z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę tuszów i tonerów dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w 
Krakowie składamy naszą ofertę: 

 

1 2 3 4 5 

Nazwa urządzenia Rodzaj / ilość Cena netto za 1 szt./komplet Cena brutto za 1 szt./komplet Cena brutto „za całość” 

LEXMARK MS 310DN 2 sztuki 
   

HP OFFICEJET 6500A 

2 komplety  
   

1 czarny 
   

HP OFFICEJET PRO 6230 

3 komplety  
   

1 czarny 
   

BROTHER HL-L2300D 3 sztuki 
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HP LASERJET PRO 
M402DW 

6 sztuk 
   

LEXMARK CS317DN 

2 komplety  
   

1 czarny 
   

HP OFFICEJET 7110 

5 kompletów  
   

2 czarne 
   

HP OFFICEJET PRO 8210 

3 komplety  
   

1 czarny 
   

HP LASERJEST  
P 2015DN 

2 sztuki  
   

KSERO KYOSERA 
KM4050 

3 sztuki 
   

HP LASERJET 1020 2 sztuki 
   

CANON IP 4950 

4 komplety  
   

2 czarne 
   

HP LASERJET 1022 2 sztuki 
   

HP OFFICEJET 7110 

5 kompletów  
   

2 czarne 
   

LEXMARK T520 2 sztuki 
   

HP OFFICEJET PRO 8100 

2 komplety  
   

1 czarny 
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SAMSUNG ML-2580N 2 sztuki 
   

HP LASERJET M1319 MFP 4 sztuki 
   

LEXMARK MX 310DN 2 sztuki 
   

HP OFFICEJET PRO 8100 4 komplety 
   

CANON PIXIMA IP 7250 

1 komplet 
   

3 czarne 
   

SAMSUNG ML-2851ND 2 sztuki 
   

SAMSUNG ML-2571N 2 sztuki 
   

RICOH SP 220NW 2 sztuki 
   

SAMSUNG ML-2955NP 4 sztuki 
   

HP LASERJET M1120MFP 3 sztuki 
   

HP LASERJET 1022N 1 sztuka 
   

HP LASERJET P1102W 1 sztuka 
   

HP OFFICEJET PRO 8715 

5 kompletów  
   

2 czarne 
   

KONICA MINOLTA 
BIZHUB 223 

1 komplet 
   

KONICA MINOLTA 
BIZHUB C253 

3 komplet 
   

KONICA MINOLTA 
BIZHUB 210 

1 komplet 
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łączna kwota, za którą Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia: 

cena netto: 

słownie netto:  

cena brutto:  

słownie brutto:  

  
2. Czas dostawy dla zamówienia złożonego (w formie telefonicznej, e-mailem lub faxem) w dniu roboczym wyniesie (należy zaznaczyć X 

właściwą odpowiedź, która będzie podstawą do uzyskania  punktów  
w kryterium „czas realizacji pojedynczego zamówienia”): 
 

 do 12 godzin od chwili złożenia zamówienia 
 

 powyżej 12 a poniżej 24 godzin od chwili złożenia zamówienia 
 

 powyżej 24 godzin od chwili złożenia zamówienia 
 

Uwaga!  
Maksymalny okres dostawy zamówionych tonerów/tuszy nie może przekroczyć 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że formularz ofertowy podpisany został przez osobę właściwie umocowaną. 

2. Oświadczam, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego.   

3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.  
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4. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia w tym dostawę do siedziby 

Zamawiającego (w przypadku firm wskazana cena zawiera VAT, w przypadku osób fizycznych cena brutto zawiera wszystkie koszty 

związane z zamówieniem, w tym koszty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  i podatki).  

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do utrzymania cen jakie zaproponował w ofercie (nie dotyczy zmian w 

zakresie podatku VAT).  

6. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego  

7. w miejscu, formie  i terminie określonym przez Zamawiającego.  

8. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na w/w zamówienie dopuszcza  się możliwość nie wybrania Wykonawcy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w całości w zakresie wszystkich wyszczególnionych towarów.  

10. Zamawiający zastrzega, że w/w ilości są ilościami orientacyjnymi. 

 
 

Miejscowość …………………….. 
 
 

Data ………………………………. 
 
 

…………………..…………… 
(Podpis Wykonawcy) 

Załączniki:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 

             


