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                                                                                                                                 …………………………………………………………… 

                                                                                                                                    miejscowość, data   

 

Dzielnicowe Biuro Finansów  

Oświaty – Ochota m.st. Warszawy, 

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. NIP: ……………………………………………………………………………… 

4. REGON: ……………………………………………………………………….. 

 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

POZ. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Cena ryczałtowa brutto 

za 1 ryzę/1 opak. w 
PLN 

Prognozowana ilość 
ryz/opak. w okresie 

trwania umowy 

Wartość brutto w PLN 
(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1 

Papier kserograficzny biały, format 
A-3, przeznaczony do 
dwustronnego kopiowania w 
kserokopiarkach oraz drukowania w 
drukarkach laserowych i 
atramentowych, o gramaturze nie 
niższej niż 80 g/m2, stopień białości 
nie niższy niż 153 CIE (1 ryza = 500 
arkuszy) 

 

245 

 

2 

Papier kserograficzny biały, format 
A-4, przeznaczony do 
dwustronnego kopiowania w 
kserokopiarkach oraz drukowania w 
drukarkach laserowych i 
atramentowych, o gramaturze nie 
niższej niż 80 g/m2, stopień białości 
nie niższy niż 153 CIE (1 ryza = 500 
arkuszy) 

 

5392 
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3 

Papier kserograficzny mix kolor, 
format A-3, przeznaczony do 
dwustronnego kopiowania w 
kserokopiarkach oraz drukowania w 
drukarkach laserowych i 
atramentowych, o gramaturze nie 
niższej niż 80 g/m2.                                                                                                                                                                            
(1 opakowanie = 100 arkuszy) 

 203 

 

4 

Papier kserograficzny mix kolor, 
format A-4, przeznaczony do 
dwustronnego kopiowania w 
kserokopiarkach oraz drukowania w 
drukarkach laserowych i 
atramentowych, o gramaturze nie 
niższej niż 80 g/m2.                                                                                                                                                                  
(1 opakowanie = 100 arkuszy) 

 

390 

 

5 WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO, suma pozycji 1-4 w PLN 

 

 

Cena netto:……………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………. 

……............................................................................................................................................................................) 

Podatek VAT: ............................................. ……………….zł 

 

Cena brutto: :……………………….. zł (słownie:……………………………………………………………………………………………………………… 

……............................................................................................................................................................................) 

 

6. Deklaruje ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2023 r. 

 

8. Oświadczam, że: 

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

- w razie wybrania mojej oferty/naszej oferty zobowiązuję/-emy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych przez Zamawiającego,  

- zobowiązuję/-emy się podpisać umowę na warunkach określonych w projekcie postanowień umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,  

- ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym są cenami stałymi i nie ulegną zmianie w ciągu całego 

okresu trwania umowy. 

 

         …………………………………………………………… 

               podpis osoby uprawnionej 

 

…………………………………………………………… 

                                pieczęć Wykonawcy 


