
Załącznik nr 3         

do zapytania ofertowego                                         

     

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów eksploatacyjnych - tonerów 

wraz z dowozem dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45,  

96-320 Mszczonów składamy ofertę następującej treści: 

 

Dane Oferenta: 
Nazwa (firma) / Imię i Nazwisko 

 

……………….………………................………………………………………………………………. 
Siedziba / miejsce zamieszkania i adres Oferenta 

 

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

NIP………………………………………...... REGON………………….........………………………. 

Dane kontaktowe: 

 

faks …………..……… adres e-mail ………………….…………. telefon ………………..…………. 

Oferuję (-my)  zgodnie z wymogami zamawiającego  

 

1. Ceny na materiały eksploatacyjne – zamienne (w tym pozycja 2 materiały oryginalne):  

Wartość zamówienia netto ………………….zł  

 stawka VAT 23% ……………......................  zł 

Wartość zamówienia brutto ………………….. zł 

 

Wyliczone zgodnie z wypełnionym załącznikiem Nr 1 do oferty. 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem(-my) się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz wzorem umowy i nie 

wnoszę (-my) do niego zastrzeżeń,  

2. Akceptuję (-my) zaproponowany przez zamawiającego sposób i termin realizacji przedmiotu 

zamówienia i nie wnoszę(-my) do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Posiadam (-liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,  

4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. Znajduję (-my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

6. Pozostaję (-my) związany (-ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

 

................................ dnia .................................    

podpisano :     ....................................................... 
           (podpis osoby uprawnionej do składania  

          oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 

 

 

 



Załącznik 1 do oferty 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO / JAKOŚCIOWE 

Lp. Nazwa 
Ilość 

tonerów 

Cena jednostkowa  

netto w zł 

/ 

brutto w zł  

za 1 szt. 

Wartość netto 

(PLN) 

zamiennika 

ilość [1] x cena 

jednostkowa 

netto [2] 

 

Wartość brutto 

(PLN) 

zamiennika 

ilość [1] x cena 

jednostkowa 

brutto [2] 

 

Wartość netto 

(PLN) 

oryginalny toner 

ilość [1] x cena 

jednostkowa 

netto [2] 

 

Wartość brutto 

(PLN) 

oryginalny toner 

ilość [1] x cena 

jednostkowa 

brutto [2] 

 

  [1] [2] 3 4 5 6 

TONERY DO KSEROKOPIAREK 

1 
Konica Minolta Bizhub 211 

4 szt. 
 

   
 

2 * 

Konica Minolta BizhubC220  

komplet kolorów/ zestaw 

 tonery tylko oryginalne 

4  

zestawy 
  

    

TONERY DO DRUKAREK 

3 LaserJet Pro 400 M401dne 4 szt.      

4 Canon i-Sensys LBP 223dw 11 szt.       

5 
LaserJest 400 color M451dne 

komplet 4szt. kolorów / zestaw 

4  

zestawy 
    

 

6 HP LaserJet 1020 2 szt.      

7 LasrJet Pro M402 dne 20 szt.      

8 
Samsung Xpress M2875ND  

SL-M2875ND/SEE 
5 szt.     

 

9 Laser Jet Pro MFP M225dn 12 szt.      

10 HP LaserJet P1606dn 4 szt.      

11 
Canon i-sensys MF645Cx 

komplet 4szt. kolorów / zestaw 

5 

zestawów  
    

 

Podsumowanie - razem 
……….….. zł …………..zł ……..….. zł ………….. zł ………….. zł 

Suma (1) Suma (2) Suma (3) Suma (4) Suma (5) 

*   Ad) 2 -  proszę wpisać tylko ceny oryginału  


