
                                                            

Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 7/2017

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..................................................................................................

Siedziba:
………………………………………………………………..............................................................................................................  .............................
..............................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Numer telefonu: ................................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące zamawiającego:
Gmina Bałtów
Bałtów 32
27-423 Bałtów

Zobowiązania wykonawcy:
Nawiązując do Zaproszenia Nr 7/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Dostawa artykułów i materiałów biurowych 
oraz środków czystości na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.
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Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta):

Artykuły i materiały biurowe
Lp.

Nazwa przedmiotu Ilość 
Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa 
netto

Cena netto 
razem

VAT Cena brutto 
razem

1. Papier ksero [ryza]: format A4, gramatura 80 g/m2, 
wyższy stopień białości, ilość: 500 szt. 

30 ryza 

2. Segregator szeroki polipropylenowy
: wym. 75 x 285 x 320 mm; sz. grzbietu: 75 mm

40 sztuka

3. Segregator wąski polipropylenowy:  wym. 75 x 285 
x 320 mm; sz. grzbietu: 50 mm

10 sztuka

4. Skoroszyt twardy PCV z oczkami: opakowanie 10 
szt. 

10 opakowanie 

5. Skoroszyt z oczkami papierowy: 1/2; A4 100 sztuka

6. Skoroszyt z oczkami papierowy: A4 100 sztuka

7. Koszulki A4 na dokumenty: opakowanie 50 szt. 10 opakowanie 

8. Pojemnik na katalogi składany: materiał tektura, 
kieszonka na etykietę grzbietową

20 sztuka

9. Przekładki wąskie do seregatora: wym. 240 x 105 
mm, papier 210g/m2, opakowanie 100 szt. 

2 opakowanie 

10. Zakreślacz fluorescencyjny:różowy (2 szt.), 2 sztuka

2



11. Zakreślacz fluorescencyjny: żółty (2 szt.) 2 sztuka

12. Zakreślacz fluorescencyjny:  zielony (2 szt.) 2 sztuka

13. Bloczki karteczek samoprzylepnych: opakowanie 6 
szt.; wym. 76 x 76 mm 

1 opakowanie 

14. Etykiety uniwersalne: umożliwiające zadruk i 
naklejenie; A4 (wym. 210 x 297 mm); opakowanie 
100 arkuszy 

1 opakowanie 

15. Zszywacz: metalowy, wyposażony w ogranicznik 
głębokości wsuwania papieru; dł. podstawy: 280 
mm; jednarazowo zszywa do 100 kartek; gł. 
zszywania do 69 mm; na zszywki: 23/6, 23/8, 23/10, 
23/13

1 sztuka

16. Zszywki 23/6: opakowanie 1 000 szt. 10 opakowanie 

17. Zszywki 23/8: opakowanie 1 000 szt. 5 opakowanie 

18. Zszywki 23/10: opakowanie 1 000 szt. 5 opakowanie 

19. Teczka akt osobowych: folia PCV; wyposażona w 
mechanizm 2 - ringowy z wpiętym wkładem A, B, C; 
na grzbiecie kieszeń i kartonik na dane personalne; 
grzbiet 20 mm

20 sztuka

20. Spinacze krzyżowe: duże spinacze plikowe; 
potrójnie niklowane; 1 op.: 12 szt.; rozmiar: 70 mm; 

5 opakowanie 

21. Spinacze okrągłe: metalowe; potrójnie niklowane; 1 
op.: 100 szt; rozmiar: 33 mm 

5 opakowanie 
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22. Spinacze okrągłe: metalowe; potrójnie niklowane; 1 
op.: 100 szt; rozmiar: 50 mm 

5 opakowanie 

23. Spinacze okrągłe: metalowe; potrójnie niklowane; 1 
op.: 100 szt; rozmiar: 70 mm 

5 opakowanie 

24. Tablica suchościeralna magnetyczna, lakierowana; 
obrotowa; rama z profilu aluminiowego; popielata, 
anodowana; plastikowe narożniki; możliwość 
zawieszenia w poziomie i pionie; wym. 180 x 120 
cm; w komplecie: półka na markery 30 cm, marker, 
3 magnesy

1 sztuka

25. Komplet markerów suchościeralnych z gąbką: 4 
podstawowe kolory + gąbka 

1 komplet 

26. Koperty samoklejące paskiem  NC Format b-B-4, 
rozszerzany dół i boki, ok. 250szt. 

1 komplet

27. Długopis-niebieski,  zakończenie i skuwka w kolorze 
tuszu, wentylowana skuwka,  końcówka piszącą z 
węglika wolframu, średnica końcówki: 0,8 mm, 
atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, 
szybkoschnący 

10 sztuka

28. Korektor w taśmie, -kieszonkowy, gumowy uchwyt 
zapewnia wygodę i lepszą kontrolę linii 
korygowania, odpowiedni dla osób prawo- i 
leworęcznych, specjalny otwór umożliwiający zwij

5 Sztuka

29. Zestaw 6 flamastrów w etui, - wysokiej jakości, 
posiadające bardzo mocną końcówkę o grubości 1 
mm odporną na rozwarstwianie 

1 Komplet
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30. Kosz na papier min. 18 l, lakierowany metal w 
kolorze szarym lub czarnym

1 sztuka

31. Podkładka na biurko: wymiar ok. : 390 x 440mm. 
Podkładka wielofunkcyjna posiadająca 3 przekładki, 
kolor czarny

2 sztuka

RAZEM

Środki czystości

Lp.
Nazwa przedmiotu Ilość 

Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa 
netto

Cena netto 
razem

VAT Razem brutto
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1. Worki na śmieci 60 l 10 sztuka

2. Biały papier toaletowy (w listach 3 –warstwowych) 48 rolki

3. 
Ręcznik papierowy w rolce, kolor biały, ilość 

warstw:2, długość: ok. 130 mb.

24 rolki

4. Preparat do czyszczenia mebli w areozolu/sprayu 
typu np. Pronto lub inny równoważny

4 szt.

5. Ściereczki do czyszczenia/ usuwania kurzu 8 szt.

6. Płyn do mycia podłóg (uniwersalny) 4 litry

7. Odświeżacz powietrza – aerozol 3 szt.

8. Odświeżacz powietrza - do postawienia – z 
automatycznym wyzwalaniem zapachu (w 
eleganckim opakowaniu)

4 szt.

9. Mydło -krem w płynie z dozownikiem 8 szt.

RAZEM

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań 

umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………… …………………………..   ………………………
 tel. kontaktowy e-mail faks
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Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………)

Oświadczenie dotyczące postanowień przedmiotowego Zaproszenia:
1. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
3. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty.
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia niniejszej oferty.

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczymy  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające  prawdziwość  każdej  z  kwestii  zawartych  
w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

Kserokopie  i  odpisy  dokumentów  wymaganych  przez  Zamawiającego  zostały  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  uprawnioną 
(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy.

.............................................................
(data i czytelny podpis Oferenta)
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