
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

Łąck, dnia ..............................

………………………………..……

 /pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łąck – Gminny Zakład Komunalny w Łącku

miejsce dostawy: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck

Dane:

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP: e-mail:

Nr tel. Nr faksu:

FORMULARZ OFERTOWY

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem  ofertowym pn.:

„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego  w Łącku

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.”

2. ZOBOWIAZUJEMY  SIĘ  zrealizować  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  poniższym  zestawieniem

cenowym: 

Wartość netto w złotych  

Podatek VAT (stawka VAT 23%)  

Wartość brutto w złotych  
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W tym za:

L
p

Nazwa artykułu Opis j.m.
Cena

jednostkowa
netto w zł

Szacowan
a ilość 

Ogółem
wartość

netto
w zł

Stawk
a VAT

Kwota
podatku

VAT

Ogółem
wartość
brutto

w zł

1
długopis jednorazowy

automatyczny typu
Paper Mat InkJoy

kolor: niebieski szt.  120     

2
cienkopis żelowy

Pentel Energel
BLN75 0.5 mm

cienkopis
automatyczny
z wymiennym

wkładem; kolor
niebieski

 szt.  10     

3
cienkopis żelowy

Pentel Energel
BLN75 0.5 mm

cienkopis
automatyczny
z wymiennym

wkładem; kolor
czerwony

 szt.  5     

4

wkład do cienkopisów
kulkowych Pentel
Energel BLN75

0,5 mm

kolor: niebieski  szt.  60     
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5

wkład do cienkopisów
kulkowych Pentel
Energel BLN75

0,5 mm

kolor: czarny  szt.  10

6

wkład do cienkopisów
kulkowych Pentel
Energel BLN75

0,5 mm

kolor: czerwony  szt.  10

7

papier do drukarek
i kserokopiarek A4,
min. 80 g/m2, ryza

500 kartek

kolor: biały ryza 150
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8

papier do drukarek
i kserokopiarek A3,
min. 80 g/m2 , ryza

500 kartek

kolor: biały ryza 1

9

rolki kasowe
termoczułe

szer. 110 mm,
dł. 20 m

szt. 30

10
koperta biała

samoklejąca DL SK
z okienkiem prawym

opakowanie:
1000 szt.

op. 10
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11

koperta biała
samoprzylepna

z paskiem odklejanym
formatu C4

opakowanie:
25 szt.

op. 3

12

koperta biała
samoprzylepna

z paskiem odklejanym
formatu C5

opakowanie:
500 szt.

op. 2

13

koperta biała
samoprzylepna

z paskiem odklejanym
formatu C6

opakowanie:
1000 szt.

op. 1

Strona 5 z 11



Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

14

druk 352-8 PZ
PRZYJĘCIE

MATERIAŁÓW
Z ZEWNĄTRZ

format: 1/3 A4
rodzaj papieru:
samokopiujący

oprawa: bloczek 80
kartek

druk: jednostronny
(wielokopia)

szt. 30

15

druk 802-3
KARTA DROGOWA

SM-101

format A5
bloczek 80
kartkowy

druk dwustronny

szt. 30

16
koszulki na
dokumenty
groszkowe

opakowanie:
100 szt.

szt. 5
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17
koszulki na
dokumenty
krystaliczne

opakowanie:
100 szt.

szt. 5

18
segregator A4
grzbiet 50 mm

wykonany z grubej
solidnej tektury
oklejonej folią

dolne krawędzie
wzmocnione

metalową szyną

szt. 15

19
segregator A4
grzbiet 75 mm

wykonany z grubej
solidnej tektury
oklejonej folią

dolne krawędzie
wzmocnione

metalową szyną

szt. 100
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20 zszywki 24/6 NOVUS
opakowanie
1 000 szt.

op. 50

21

kolorowe kartonowe
przekładki do
segregatora

wymiary :1/3 A4

opakowanie:
100 szt.

op. 3

22
spinacze biurowe
okrągłe 28 mm

opakowanie:
100 szt.

op. 50
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23
spinacze biurowe
okrągłe 50 mm

opakowanie 100 szt. op. 25

24
skoroszyt plastikowy

wpinany

skoroszyt
z oczkami,

format : A-4,
przednia okładka

przezroczysta, tylna
kolorowa, twarda,
boczna perforacja
umożliwia wpięcie

do segregatora z
dowolnym ringiem, 

(skoroszyt
wzmocniony.11

otworowe)
różne kolory

szt. 100

25
skoroszyt tekturowy

wpinany
pełny, oczkowy,
format A4, biały

szt. 100
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26
druk akcydensowy

zwrotka KPA

zwrotne
potwierdzenie

odbioru na zasadach
Kodeksu

Postępowania
Administracyjnego

szt. 4000

 Ogółem:   

Podana przez nas cena ofertowa wynika z powyższej specyfikacji i obejmuje wszystkie koszty realizacji 
przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  Zapytania  ofertowego,  posiadamy  wszelkie

informacje  potrzebne  dla  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  i  zobowiązujemy  się  do  rzetelnej

realizacji  zamówienia  zgodnie  z  warunkami,  terminami  i  wymaganiami   podanymi  w  Zapytaniu

ofertowym oraz złożonej ofercie.

 
4. OŚWIADCZAMY,  iż  podana  przez  nas  w  Formularzu  ofertowym  cena  ofertowa  brutto  za

zrealizowanie  całego  zamówienia  zawiera  w  sobie  wszelkie  koszty  związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. OŚWIADCZAMY,  iż  dokumentem  księgowym  wystawianym  za  zrealizowanie  przedmiotu

zamówienia jest faktura VAT  z 14 dniowym terminem płatności. 

6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy czynnym płatnikiem podatku VAT. 

7. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osób fizycznych,  od których  dane  osobowe bezpośrednio  lub pośrednio  pozyskałem w celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Strona 10 z 11



Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

_______________  dnia________________ 2020 r.

                     ___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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