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09- 130 Baboszewo 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia pllblicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30000 
euro na dostaw~ materiaI6w biurowyc h i papiemiczych (cz~sc J) oraz materiaI6w 
eksploat'lcyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzlldze" wielofunkcyjnych (cz~sc II) dla Urz~du 
Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa (firma) albo imi<; i nazwisko: 

Siedziba albo miejsce zami eszkania i ad res: 

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

W od powiedzi na zaproszenie do zlozenia oferty cenowej przyst<;puj <; do udzialu w post<;powan iu 0 

udzielen ie zamowienia publicznego 0 walt osc i szacunkowej poni zej 30 000 euro na : 
CZI'SC 1* - dostawl' materialow biurowyc h i papierniczych dla Urzyd u Gminy w Baboszewie i 
jedn ostek obslll giwanych 
CZI'SC 11 * - dostawl' materia low eksploatacyjnyc h do drukarek, kserokop iarek i lIrz~dzeli 
wie lofunkcyjnych dla Urzl'dll Gminy w Baboszewie i jednostek obsillgiwanych 
i oswiadczamy, te, 
l Zapoznalem sil' z treSci~ zaproszeni a do zlozenia oferty wraz z zal~czn i kam i i nie wnosz<; do nich 

zadnych zastrzeze" oraz lI zyskalem wszelk ie niezbydne informacje do przygotowania i zlozen ia 
oferty. 

2. Gwarantuj <; wykonanie nini ejszego za mowienia zgodnie z zaproszeniem do zlozen ia ofeny oraz 
za l~cznikam i do niego. 

J. Oferowane srodki s~ nowe, wol ne od wad technicznych i prawnych oraz dobrej jakosci, s~ 
dopuszczone do obrotu i lIzytkowania zgodn ie ze swoi m przezll aczen iem i obowiqzujqcymi w 
tym zakres ie normami. 

4. W ceni e moj ej orelty zosta ly lIwzg l<;d nione wszystk ie koszty wykonania zamowienia, 
w tym koszty zaladunku, transpo rlU , rozlad lln kll i wnies ien ia materialow do pom ieszcze" 
Zamawiaj~cego i jednostek obs lugiwanych. 

~. Oferuj",/emy dostaw\, srodkow czystosci po cenach jednostkowyc h brutto wyszczego ln ionych w 
Zalqeznikaeh I A-Il do Jorll1ularza oJerty po eenaeh jednostkolVyeh brill/a. ktore bl'd~ stale IV 

calym okres ie obowi~zywan ia umowy. 
6 Cena mojej ofelty za realizacjl' nini ej szego zamowienia wynosi: 

cz~sc 1* 

.1 · 

brutto: ................ .. ...... ........... zi ( paz. 87 zal. IA+ paz. 29 za l.lB + paz. 6 za l.l C + 
poz.46 zal. 10 + poz.59 zal. I E + poz.38 zal. IF + poz. 38 zaIIG + paz. 14 zal. IH + poz. 63 
zal. 11 
siownie: . . ..... . .............. . . . ............... ... ....... .. . .. . . .. ... .. . ..... . .... .. . . .... ... ....... . ........ .. . 
cz~sc II" 
brutto: ................................... zi ( poz. 29 zal. 2A+ paz. 5 zal.2B + poz. I zal.2C + 
poz.13 zal. 20 + poz.8 zal. 2E + poz.22 zal. 2F + paz. 14 zal 2G + paz. 2 zal. 2H + paz. 8 zal. 
21 
siownie: ........................ . .... .... .... . . . ...... ................ .. .......... .. ......... .......... ....... . . . 



7. Doslawa srodkow bydzie rea li zowana sukcesywnie co najmn iej I raz w mies iqc ll w miary 
pojaw iaj~cego siy zapotrze bowania Zamaw i aj~cego i jednostek obsill giwa nych, bez wzglydll na 
wartosc dostawy. Dostawa nastqpi w te rm inie 4 dni roboczych od zlozcnia przez Zamawiaj~cego 
Ilib jednostk<; obs illg i wan~ zamowien ia w fo nni e e lektron icznej Ili b te lefonicznie, transp0l1em 
Wykonawcy, na j ego koszt i ryzyko do siedziby skladajqcego zamowieni e przez okres od dni a 
podpisania lImowy do 3 1.1 2.20 19 r. z zastrzezen iem, ze w przypadkll wcZeSnlejSzcgo 
wykorzystania limitll srodkow fin ansowych okres lonych w lImow ie, za zgodq Zamawiaj'lcego 
Ili b zastosowanie b,dzie mial przepi s § 10 lIst.2 lIm owy. 

8. Akceptlljemy sposob i termin platn osc i, tj . 14 dni od zlozenia przez Wykonawc<; prawidlowo 
wystaw io nych faktllr przelewem na rachllnek bankowy wskazany przez Wykonawcy na faktllrze. 
9. Akceptlljemy wzor lImowy w sprawie za mow ieni a pllblicznego (Zal'lcznik Nr 2 do zap roszeni a), a 
w przypadkll wyborll naszej ofe rty zobow i'lzllj emy si<; do podpi sa ni a llmowy na warlln kach 
okres lonych we wzorze 1IITIOWY w terminie i miejscu wskaz31lym przez Zal11aw iaj~cego. 

Imiejscowo>'i: i dalal Ipodpis i piecz?c HJ,konCl"'cy I 
osoby upoll'Clznionej 

do reprezenl0WGnia Wykonawcy 


