FORMULARZ OFERTOWY
……………………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………..
(Nazwa i adres Zamawiającego)
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
UL. ŁUŻYCKA 91
74-100 GRYFINO

I PEŁNE DANE ADRESOWE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Nazwa (firma) ………………………………………………………
Adres………………………………………………………………...
Nr telefonu/ nr faksu …………………………………………........
Adres do korespondencji…………………………………………...
E-mail………………………………………………………………..
II Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy oświadczam że niżej podane dane są
zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem, tj. na dzień składania oferty.
III Podmiot, który reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. ad.
IV Nawiązując do zapytania ofertowego na Zakup i dostawę artykułów papierniczobiurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji projektu
„Krąży, krąży złoty pieniądz ” składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym:
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Nazwa

Długopis automatyczny wysokiej
jakości, z metalowym wkładem o
kolorze czarnym, stalowa obudowa,
możliwość wymiany wkładu
Długopis automatyczny wysokiej
jakości z metalowym wkładem o
kolorze czerwonym, stalowa
obudowa, możliwość wymiany
wkładu
Długopis automatyczny wysokiej
jakości z metalowym wkładem o
kolorze zielonym, stalowa obudowa,
możliwość wymiany wkładu
Ołówek drewniany z gumką, z
klejonym grafitem odpornym na
złamania, o twardości HB
Papier kserograficzny biały A4 do
drukarek i kserokopiarek
(1 ryza – 500 arkuszy),
gramatura 80 g/m2,
białość 161±2 (CIE),
grubość 108±3µm,
gładkość 180±50 cm3/min.(wg. testu
Bendtsen),
nieprzezroczystość 93 +2/-1
Papier ksero kolorowy mix o
gramaturze 80g/m2 , pakowany po
500 arkuszy, w formacie A-4
Papier ksero kolorowy o
gramaturze 160g/m2 , pakowany po
250 arkuszy, w formacie A-4
Zakreślacz fluorescencyjny – żółty
Zakreślacz fluorescencyjny –
zielony
Zakreślacz fluorescencyjny –
niebieski
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Marker permanentny ze ściętą
szt.
końcówką, niezmywalny - czarny
Marker permanentny ze ściętą
szt.
końcówką, niezmywalny - czerwony
Marker permanentny ze
szt.
końcówką, niezmywalny - niebieski
Marker permanentny z okrągłą
szt.
końcówką, niezmywalny - zielony
Kosta samoprzylepna neonowa 76
op.
mmx 76mm, 400 kartek
Koszulka na dokumenty, otwarta na
górze, krystaliczna, ze wzmocnionym
op.
brzegiem – pasek z multiperforacją,
format A4, 100 szt. w opakowaniu
Klej w sztyfcie do klejenia papieru i
tektury, nie rozmazujący się na
papierze, nie pozostawiający grudek i
szt.
nie moczący papieru, nie zawierający
rozpuszczalników, gramatura 20 g
Nożyczki biurowe wykonane ze stali
nierdzewnej, hartowanej, ostre i
szt.
trwałe o gładkim ostrzu /min. 15,5
cm
Antyrama, wym. 70 x 100 cm., strona
frontowa wykonana z pleksi o
grubości 1 mm, tył zrobiony z płyty
szt.
HDF grubości 3 mm, płaskie klipsy
łączące, dzięki którym antyrama nie
odstaje od ściany, możliwość
wieszania w pionie i poziomie
Gumka do wymazywania
szt.
Gilotyna, podziałka formatów na
blacie, wyposażona w osłonę SafeCut,
w
czasie
przenoszenia
lub
przechowywania może zostać złożona
na płasko na podstawie, posiada
szt.
docisk papieru, miarki cięcia oraz
metalową
bazę
z
nóżkami
antypoślizgowymi,
ostrze
ze stali nierdzewnej
Karton wizytówkowy, gramatura
250g/m², gładki satynowy, kolor
kremowy. Karton w formacie A4,
op.
możliwość drukowania w drukarkach
atramentowych oraz laserowych, 20
szt./op.
Tusze do urządzenia Brother DCP –
J100, będącego
komp.
w posiadaniu Zamawiającego
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V Oświadczam, że:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję
warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
4. Oświadczam, że sytuacja finansowa Wykonawcy umożliwia wykonanie zamówienia
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
5. Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) Formularz Ofertowy.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert lub kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez osoby/osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta,
uprawniające do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
3) Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
8. Inne dokumenty (należy wymienić jakie):
a) …………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………..

......................................................
(Data i podpis Wykonawcy)

