
……………………….., dnia ………………………….. 

 

……………………………………………………. 

(Pieczęć Wykonawca) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
na „Zakup i dostawę artykułów biurowych  

dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

 

Nazwa oferenta:  

............................................................................................................................................................. 

Siedziba oferenta:  

........................................................................................................................................ 

Telefon................................................ e-mail: ..................................................... 

 

1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę 

materiałów biurowych oferujemy i oświadczamy wykonanie przedmiotu zamówienia za 

cenę: 

ARTYKUŁY BIUROWE  

Lp. Nazwa artykułu 
Jednostka  

miary 
Ilość 

Cena 
jednostko
wa brutto 

w zł 

Wartość brutto 
w zł 

1 2 3 4 5 6 

1.  Papier do drukarki biały A4  ryza 50   

2.  
Koszulka na dokumenty, format 
A4, multiperforowana, 
groszkowa 

szt. 1000 
  

3.  Koperta biała C4, samoklejąca  szt. 100   

4.  Koperta biała C5, samoklejąca  szt. 100   

5.  Koperta biała C6, samoklejąca.   szt. 100   

6.  Segregator – A4, 50 mm  szt. 10   

7.  Segregator – A4, 75 mm. szt. 20   

8.  
Skoroszyt zawieszany, 
polipropylen, miękki, różne 
kolory 

szt. 100 
  

9.  
Papier wizytówkowy, gładki, 
kremowy  

szt. 100 
  

10.  
Klipsy biurowe 19 mm (2 
opakowania po 12 szt.) 

szt. 24 
  

11.  
Kołozeszyt, A4, 100 kartek, 
kratka, twarda oprawa 

szt. 3 
  

12.  
Kołozeszyt A5, 120 kartek, 
kratka, twarda oprawa 

szt. 3 
  

13.  
Brulion, 96 kartek, twarda 
oprawa formatu A4, kratka  

szt. 3 
  

14.  Marker do CD, czarny, 0,4 mm  szt. 6   

15.  Marker do CD, czarny, 1 mm  szt. 6   

16.  
Karteczki samoprzylepne, 76*76 
mm, 450 kartek w bloczku, mix 
kolorów  

szt. 6 
  

17.  Zakreślacz, mix kolorów szt. 10   



Lp. Nazwa artykułu 
Jednostka  

miary 
Ilość 

Cena 
jednostko
wa brutto 

w zł 

Wartość brutto 
w zł 

1 2 3 4 5 6 

18.  

Kalkulator biurowy 
10 pozycyjny wyświetlacz 
funkcja sprawdzania i 
poprawiania obliczeń (do 100 
kroków) 
cofanie ostatnio wprowadzonej 
pozycji 
klawisz podwójnego zera 
podwójne zasilanie 
plastikowe klawisze 
gwarancja: 2 lata 

szt. 2 

  

Łączna wartość zamówienia: 
 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia  
oferenta i bez podania przyczyn. 
DOSTAWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO BIURA ZAMAWIAJĄCEGO TRANSPORTEM  
DOSTAWCY BĄDŹ PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ NA KOSZT WYKONAWCY. 
Oświadczenia: 

 oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia; 

 oświadczam, że oferowane przedmioty są nowe i spełniają wszystkie parametry zawarte  
w ogłoszeniu; 

 oświadczam, że uzyskałam/łem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty; 

 oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia na 
warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego”. 

 
 
 
 

.......................................      ................................................ 
miejscowość i data)       (pieczęć firmowa i czytelny podpis) 
 

 
 

 

 

 


