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miejscowość, data 

 
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
ul. Targowa 9 
37-300 Leżajsk 
 
 

1. W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na „Dostawę materiałów biurowych na 
potrzeby realizacji projektu Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci 
PK KSU” z dnia 19 września 2013 r.  

 

 

nazwa oferenta, dokładny adres 

 

 
oferujemy wykonanie w/w zadania za cenę 

  
zł brutto. 

 
Cena zadania: 

Lp. Rodzaj mat. Jednostka 
Koszt 

jednostkowy 
brutto 

Ilość 
jednostek 

Łączna 
wartość 
brutto 

1 

Papier Pollux 
 format A4gramatura 80g/m2 

 kolor CIE: białość 161+/-2 

 właściwy do drukowania kolorowych wykresów i tekstów 
wysokiej jakości czarno – białych dokumentów 

 możliwość stosowania do wszystkich urządzeń biurowych 
oraz wydruku czarno-białego i kolorowego 

ryza  50  

2 

Toner do drukarki laserowej HP LaserJet 1320 
(symbol Q5949X):  
 Zamiennik lub oryginalny, gwarantujący druk wysokiej jakości, 

spełniający wymagane prawem normy oraz warunki 
techniczno-eksploatacyjne  

 Czarny  

 Wydajność min. 6 000 stron  

 Wyposażony w chip zliczający wydrukowane strony 

szt.  5  

3 
Płyta DVD Verbatim 

 Pojemność 4,7GB 

 Prędkość zapisu 16X 

szt.  100  

4 

Folia laminacyjna 
 Format A4 

 Grubość 100 mic 

 Opakowanie 100 szt. 

opakowanie  1  

5 

Kostka samoprzylepna 
 wymiary: 50mm x 50mm 

 ilość kolorów w kostce: 5 

 ilość kartek: 250 (5 kolorów x 50 sztuk) 

szt.  15  
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6 

Koszulka na dokumenty Bantex 
 otwierane z góry 

 format A4 

 perforacja umożliwiająca wpięcie do każdego segregatora 

 Nr.2019-08 

 pakowane po 100 sztuk  

opakowanie  5  

7 

Klej w sztyfcie AMOS 
 waga 35g 

 niebrudzący 

 posiadający atest PZH 

szt.  5  

8 
Nożyczki Donau Softgrip 
 długość 16cm 

 miękka rękojeść 

szt.  1  

9 

Koperta aktowa 
 format C4 (229 x 324mm) 

 zaklejana na krótkim boku 

 wyposażona w pasek samoprzylepny 

 kolor biały 

 pakowane po 250 szt. 

opakowanie  1  

10 

Zszywki NOVUS 
 rozmiar 24/8 

 wysokość 8mm 

 pakowane po 1000szt. 

opakowanie  10  

11 
Zszywki  
 rozmiar 10/6 

 pakowane po 1000szt. 

opakowanie  10  

12 
Długopis INKJOY 300 RT M 
 kolor czerwony 

 tusz ULV 

szt.  20  

13 

Zakładki do zaznaczania Avery Zweckform 
 rozmiar korpusu 50,8 x 38mm 

 kolor  neonowy niebieski i różowy 

 20 szt. w opakowaniu 

opakowanie  20  
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14 

Karteczki samoprzylepne na rolce 
 długość 10m 

 szerokość  60mm 

 kolor  żółty neonowy 

 wyposażone w gilotynkę 

szt.  15  

15 
Ołówek automatyczny ECOPOINT z cartdridgem 
 12 grafitów w cartdridgu 

 gumowa rękojeść 

szt.  5  

16 

Folia do bindowania A4 
 grubość 200 mic. 

 przezroczysta 

 100 szt. w opakowaniu 

opakowanie  1  

17 

Karton do bindowania 
 kolor czarny 

 gramatura 250 g/m
2
 

 100 szt. w opakowaniu 

opakowanie  1  

 RAZEM XXX XXX XXX  

(słownie:          ) 
 

2. Oświadczam, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą specyfikacją i akceptuję ją bez zastrzeżeń. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, 

podanych w opisie przedmiotu zamówienia o max. 20% każdej z pozycji. 
5. Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w zakresie art. 22 i 24 wyżej cytowanej ustawy. 

 
 
 
 

nazwisko i imię 
podpis, pieczęć osoby reprezentującej 

 


