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miejscowość, data 

 
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
ul. Targowa 9 
37-300 Leżajsk 
 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na „Dostawę materiałów biurowych 
i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu Wsparcie kapitałowe Funduszu 
Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” (współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i 
innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa) z dnia 16 lutego 2017 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 lub równoważne o parametrach nie 
gorszych niż: 
 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  100  

2 

Toner do RICOH MP2000 typ 1230D/1230 

- oryginalny (producent RICOH), gwarantujący druk 
wysokiej, jakości, spełniający wymagane prawem 
normy oraz warunki techniczno-eksploatacyjne, 

- czarny, 
- wydajność min. 9 000 stron, 
- symbol sklepowy: 885094 = 842015 

sztuki  2  

3 

Toner do RICOH Aficio 3030 typ MP3353/2220D 

- oryginalny (producent RICOH), gwarantujący druk 

wysokiej, jakości, spełniający wymagane prawem 
normy oraz warunki techniczno-eksploatacyjne, 

- czarny, 
- wydajność min. 11 000 stron, 
- EDP code 842042 

sztuki  8  

4 

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  8  

5 
Zakreślacz Stabilo Boss lub równoważne 
 fluoroscencyjny zakreślacz z tuszem na bazie wody 

 4 różnokolorowe zakreślacze w opakowaniu 

opakowanie  6  
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6 

Skoroszyt wpinany 
 format  A4 z perforowanym paskiem umożliwiającym wpięcie 

do segregatora, 

 tylna okładka kolorowa, przednia przeźroczysta, 

 wykonany z folii PCV. 

sztuki  100  

7 

Zszywki NOVUS lub równoważne o parametrach nie 
gorszych niż: 

- rozmiar 24/8 
- wysokość 8mm 
- pakowane po 1000szt. 

opakowanie  10  

8 

Zszywki NOVUS lub równoważne o parametrach nie 
gorszych niż: 

- rozmiar 24/6 
- wysokość 6 mm 
- pakowane po 1000szt. 

opakowanie  10  

 RAZEM XXX XXX XXX  

 
 

(słownie:          ) 
 

 

 

 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty (wszystkie pola obowiązkowe): 

 

Imię i nazwisko:  

 
 

Stanowisko:  

 
 

Telefon:  

 
 

E-mail:  

 

 
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. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655) w zakresie art. 22 i 24 wyżej cytowanej ustawy. 
 
 
 
 
 

nazwisko i imię 
podpis, pieczęć osoby reprezentującej 

 

*Prosimy o dokonywanie starannej wyceny poszczególnych pozycji oferty. Oferent którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do wystawienia FV cenowo 

tożsamej z przedstawioną ofertą, zarówno w zakresie łącznej wartości zamówienia, jak 
i wartości jego poszczególnych pozycji. 


