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Załącznik nr 2 

 
 

 
…………………………………………….    …………………………………………                          
Pieczątka Wnioskodawcy   Data i miejscowość     
 
     

                                                                                  
 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:  

 

Zakup i dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych zalecanych 

przez producenta do drukarek, faksów i kserokopiarek Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kędzierzynie-Koźlu 

 

- kod CPV30125110-5  - toner do drukarek laserowych/faksów 

- kod CPV30125120- 8 - toner do fotokopiarek 

- kod CPV30192113- 6 – wkłady drukujące 

 

zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych 

 

1. Wykonanie powyższej usługi zgodnie z postanowieniami projektu umowy oraz 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załączonych do Zaproszenia do złożenia 

formularza oferty, za kwotę w wysokości: 

netto …………….. zł /słownie: ……………………………………………………………/ 

podatek VAT ………….% tj. …………. zł /słownie: ……………………………………/ 

brutto ……………… zł /słownie: ………………………...………………………………./ 

2. Termin realizacji usługi: 

Zamówienie będzie realizowanie zgodnie z  postanowieniami projektu  umowy oraz  

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w sukcesywnych dostawach w terminie od 

02.01.2017 r. do 31.12. 2017 r. lub do wykorzystania maksymalnej wartości umowy netto. 

Nadzór nad realizacja usługi będzie sprawował: 

- imię i nazwisko………………………………………………………………………………... 

- nr telefonu……………………………………………………………………………………... 

3. Adres do korespondencji  i doręczeń oraz numer fax: ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

dołączonym do Zaproszenia do złożenia formularza oferty, i zobowiązujemy się,  
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w przypadku wyboru naszej oferty, do realizacji zamówienia zgodnie z ww. opisem oraz 

postanowieniami projektu umowy w wymaganych przez Zamawiającego terminach.  

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się informować o zmianach siedziby, adresu  

i numeru fax dla doręczeń. W przypadku braku zawiadomienia o zmianach, 

korespondencję wysłaną na adres lub numer fax podany w ofercie będziemy uważać za 

prawidłowo doręczoną. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią Zaproszenia i nie wnosimy 

jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag oraz stwierdzamy, że otrzymaliśmy konieczne 

informacje i dokumenty potrzebne do właściwego przygotowania formularza. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, która została 

dołączona do Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wskazanych w niej warunkach 

w miejscu  i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

W załączeniu: 

1. Oferta na zakup i dostawę oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów 

eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do drukarek, faksów i kserokopiarek 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu przygotowana zgodnie z zał. nr 1 

Szczegółowym opisem  przedmiotu zamówienia. 

2. Zaakceptowany Projekt umowy – zał. nr 3.  

 

  

………………………………………… 
                                                                                                       Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 


