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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 27 listopada 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 
Pióro żelowe UM100 signo 
 kolor niebieski 

szt.  60  

3 
Pióro żelowe UM100 signo 
 kolor czerwony 

szt.  20  

4 

Zszywacz SAX 140 
 metalowy mechanizm oraz ramię 

 automatycznie wysuwany  pojemnik na zszywki 

 możliwość zszywania do 45 kartek 

 zszywki 24/6, 26/6, 24/8,26/8 

 pojemność 100 zszywek 

szt.  2  

5 

Dziurkacz SAX 618 
 dziurkowanie do 65 kartek 

 na 2 dziurki 

 ogranicznik formatu 

 rozstaw dziurek 80mm 

szt.  1  

6 
Zakreślacz Stabilo Boss 
 fluorescencyjny zakreślacz z tuszem na bazie wody  

 mix kolorów 

szt.  20  
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7 Rozszywacz szt.  10  

8 

Spinacze biurowe 
 długość 33mm 

 ilość w opakowaniu: 100szt. 

 galwanizowane 

opakowanie  10  

9 
Korektor w piórze Pentel 
 zawierający co najmniej 7ml płynu 

szt.  5  

10 

Kalkulator biurowy Citizen 
 podwójna pamięć 

 obliczanie marży 

 zaokrąglanie wyników 

 określanie miejsc po przecinku 

 klawisz cofania 

 12 cyfrowy wyświetlacz 

szt.  1  

11 

Kostka samoprzylepna 
 5 fluorescencyjnych kolorów 

 Ilość kartek: 5*80 sztuk 

 wymiary co najmniej 76x76mm 

szt.  10  

 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 

 


