
 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wzór formularza oferty. 

 

OFERTA 
ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA: 

da dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek do wykorzystania w 

ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego  na lata 2014-2020 

 

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Powiat Opolski w Opolu Lubelskim  

ul. Lubelska 4  

24-300 Opole Lubelskie 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych 

do drukarek do wykorzystania w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” 

zobowiązuje się wykonać następujący przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.  

 
Tabela nr 1. MATERIAŁY BIUROWE 
 

Lp.  
(A) 

Nazwa artykułu 
(B) 

Jednostka 
miary 

(C) 

Ilość 
(D) 

Cena 
jednostkowa 
netto  

(E) 

Wartość 
podatku 

VAT 
(F) 

Wartość 
brutto w zł  

(G) 
 

1. Segregator A4/75. Wymiary 
75x320x285mm 
wykonany z tektury o grubości 
1,8mm, wewnątrz mechanizm 
dźwigniowy z dociskaczem, na 
grzbiecie etykieta umożliwiająca 
opisanie zawartości segregatora 
oraz otwór na palec dodatkowo 
wzmocniony okuciem, szerokość 
grzbietu -75mm 

szt. 116    

2. Papier biały, format A4,  
gramatura 80g, opakowanie (1 
ryza ) – 500 arkuszy,  w 
opakowaniu zbiorczym po 5 ryz. 

ryza 300    



 

( cena za ryzę) 
3. Koszulki foliowe, Rozmiar: A4; 

Ilość w opakowaniu: 100 szt. 
- otwierane z góry,  
przezroczysta struktura folii, 
antystatyczne 

op. 25    

4. Skoroszyt, Teczka z tworzywa 
PCW, wielkość A4,  z boku teczka 
posiada dziurki przystosowane 
do różnych ringów, uniwersalne 
wpięcie pasujące do segregatora 
A4, zamienny wsad opisu na 
brzeg segregatora, nacięcia 
umożliwiający umiejscowienie 
odpowiedniego opisu 

szt. 150    

5. Papier biały, gładki,  format A4, 
gramatura 160g/m

2
, ryza 250 

arkuszy 

ryza 4    

6. Taśma dwustronna, 
transparentna, szerokość od 48 
do 50 mm, długość 10m, rodzaj 
kleju: akrylowy 

szt. 6    

7. Spinacz biurowy okrągły, stal 
nierdzewna, rozmiar: 50mm 
opakowanie 100 sztuk 

op. 2    

8. Spinacz biurowy okrągły, stal 
nierdzewna, rozmiar: 28mm 
opakowanie 100 sztuk 

op. 15    

9. zszywki do zszywacza, rozmiar 
24/6 z powłoką galwaniczną, 
srebrne, opakowanie 1000szt 

op. 20    

10. korektor taśmowy, szerokość 
taśmy 4,2-5 mm, długość 6-8m . 
transparentna obudowa, 
możliwość pisania natychmiast 
po użyciu  

szt. 2    

11. Klipsy/ klamry  do spinania  
papieru, dokumentów, 
metalowe, galwanizowane, 
opakowanie 12 szt. wymiary 
15mm 

op. 5    

12. Klipsy / klamry do spinania  
papieru, dokumentów, 
metalowe, galwanizowane, 
opakowanie 12 szt. wymiary 
32mm 

op. 3    

13. Klipsy/klamry do spinania 
papieru, dokumentów, 
metalowe, galwanizowane, 
opakowanie 12 szt. wymiary 
51mm 

op. 2    

14. Papier biały, matowy, wymiary: 
A4, bez nacięć, jedna warstwa 
pokryta klejem permanentnym,   

op. 3    



 

zastosowanie do drukarek 
atramentowych i laserowych, 
urządzeń wielofunkcyjnych i 
kserokopiarek,  
Ilość arkuszy w opakowaniu: 100 
szt 

15. Długopis  żelowy automatyczny, 
z wymiennym wkładem, grubość 
końcówki 0,7mm, wkład 
czerwony, obudowa: plastik, 
transparentna  

szt. 20    

16. Długopis  żelowy automatyczny, 
z wymiennym wkładem, grubość 
końcówki 0,7mm, wkład 
niebieski, obudowa: plastik, 
transparentna  

szt. 30    

17. Ołówek, kształt sześcienny, 
materiał: drewno lub żywica 
syntetyczna, twardość grafitu: 
HB, wymiary:  średnica około 7 
mm; długość 16,5 -18mm 

szt. 30    

18. Nożyczki biurowe, długość 
całkowita od 20do 22cm, 
plastikowe profilowane rączki, 
ostrze: stal nierdzewna  

szt. 4    

19. Karteczki indeksujące 

samoprzylepne, zestaw 5x 20-25 

szt. wymiary 12x45 mm, kształt: 

prostokąt lub strzałka  

op. 5    

20. Zestaw (bloczek) karteczek 
samoprzylepnych o wymiarach 
76 x 76mm, gramatura papieru 
70g, 100 karteczek w bloczku 

op. 10    

21. Taśma klejąca, bezbarwna  

szerokość 18mm, długość 30m 

   

szt. 12    

22. Zszywacz do papieru -  do20- 25 
kartek (80 g/m2)  
Stalowy mechanizm, obudowa –
tworzywo sztuczne,  Wymiary: 
około 60 x 30-40 x 120-140 mm, 
głębokość wsuwania kartek: 55-
60 mm, zszywanie zamknięte i 
otwarte, Ładowanie od góry 
Rodzaj zszywek: 24/6 , 26/6  

szt. 3    

23. Dziurkacz biurowy do papieru, 
rozstaw otworów 80 mm, 
średnica otworu 5,5mm, 
konstrukcja metalowa z 
obudową z tworzywa 
sztucznego, dziurkuje do 20 
kartek 80g/m2,  wyposażony we 
wskaźnik środka strony oraz  

szt. 2    



 

listwę formatową 
24. Nożyczki biurowe, długość 

całkowita od 20do 22cm, 

plastikowe profilowane rączki, 

ostrze: stal nierdzewna  

szt. 4    

25. Karteczki indeksujące 

samoprzylepne, zestaw 5x 20-25 

szt. wymiary 12x45 mm, kształt: 

prostokąt lub strzałka  

op. 5    

26. Papier biały, głodki, format A4, 
gramatura 160g/m2, ryza 250 
ark, kolor kremowy  

ryza 1    

27. Niszczarka do papieru, szerokość 
wejścia 220mm, ilość 
niszczonych kartek – 8 szt (809), 
pojemność kosza 15l, 
automatyczny start/stop, poziom 
bezpieczeństwa DIN 3 

szt. 2    

28. Teczka z gumką A4 na 
dokumenty, kolor biały, z tektury 
250g/m2,  wyposażona w gumkę 
wzdłuż dłuższego boku 

szt. 30    

29. Marker do tablic 
suchościeralnych, okrągła 
końcówka, kolor tuszu: czarny  

szt. 20    

30. Zestaw(bloczek) karteczek 

samoprzylepnych o wymiarach 

76 x 76mm, gramatura papieru 

70g, 100 karteczek w bloczku 

op. 10    

 
 

Wartość brutto w zł (kolumna G) 
 

 

……………….. zł brutto 
 

W tym podatek od towarów i usług VAT zł. (kolumna F) …………………….. zł  
 



 

Tabela nr 2. Materiały eksploatacyjne do drukarek 
 
Lp.  
(A) 

Nazwa artykułu 
(B) 

Jedno
stka 

miary 
(C) 

Ilość 
(D) 

Cena 
jednostkowa 
netto  

(E) 

Wartość 
podatku 

VAT 
(F) 

Wartość 
brutto w zł 
(zamiennik) 

kompatybilny, 
gwarancja nie 
krótsza niż 24-

miesiące 
 

(G) 
 

1. Toner do urządzenia Konika Minolta 
BIZHUB 350 czarny, wydajność 2000 
stron przy 5% pokryciu strony 

szt. 2    

2. Toner do urządzenia Konika Minolta 
BIZHUB 252 czarny, wydajność 20000 
stron przy 5% pokryciu strony 

szt. 1    

3. Zestaw tuszów do drukarki DCP J 125, 
10 sztuk w zestawie  
Czarny ( poj. 30 ml) – 4 sztuki  
Czerwony  M ( poj. 25ml) – 2 sztuki  
Niebieski C (poj. 25 ml) – 2 sztuki  
Żółty Y ( poj 25 ml) – 2 sztuki  

zesta
w 

2    

4. Toner czarny do drukarki HP laserJet 

P1005,wydajność 1800-2000 stron   

szt. 5    

5. Toner do urządzenia o symbolu  

iR3025N, kolor czarny, wydajność: 

22 500 – 30 000 stron  przy 5% 

pokryciu strony  

szt. 2    

6. Toner do drukarki HP LaserJet P2015N, 

kolor czarny, wydajność: 7000 stron 

przy 7.5% pokryciu strony 

szt. 1    

7. Zestaw tonerów do drukarki HP Color 
LaserJet CP 1215 , Czarny – 1 szt – 
wydajność 2000 -2300stron  
Czerwony  M – 1 szt  - wydajność 1200 
- 1400 stron  
Niebieski C – 1 szt  - wydajność 1200 -
1400 stron 
Żółty Y – 1 szt - wydajność 1200 -1400 
stron 

zesta

w 

1    

 

SUMA średnich wyliczonych z cen oryginałów i cen zamienników (kolumna G) ……………….. zł brutto 

 

w tym podatek od towarów i usług VAT w zł. (kolumna F) 

 

 

 



 

 

Termin realizacji zamówienia: ................................................. 

2. Oświadczamy, że oferowane materiały biurowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek są 

fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania, pozostają własnością Wykonawcy i nie są obciążone 

prawem na rzecz osób trzecich, posiadają parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, 

niż określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz stanowiącymi jego 

integralną część załącznikami i nie wnosimy do wymienionych dokumentów zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas od złożenia oferty do 

zawarcia umowy. 

6. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

do zapytania ofertowego. 

7. Załącznikami do oferty są n/w dokumenty: 

1) ....................................................................................................... 
2) ....................................................................................................... 
3) ....................................................................................................... 

 

 

………………… dnia…………………..                             …………………………….…  

                                                                                           (czytelny podpis)  


