
RIiOŚ.2710…..2021 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

formularz oferty 

...........................................................                                                                                             
                     /nazwa oferenta/ 

 

................................................ 

 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

 

................................................. 
                       /telefon, e-mail/ 

Do  

Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego przedkładamy niniejszą ofertę na zadanie pn.:  

„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą 

serwisową dla potrzeb Urzędu Gminy Stanisławów” 
 

oferuję wykonanie zamówienia: 

I .  Rodzaj dostarczanego sprzętu (Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 laserowe kolor):  

1. Rodzaj urządzenia wielofunkcyjnego: …………………………………………………………. 

2. Oferowany typ i model …………………………………………………………………………… 

3. Liczba egzemplarzy ……….. 4. Liczba miesięcy dzierżawy …………………….. 

5. Zgodność specyfikacji technicznej sprzętu ze Specyfikacją szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia określoną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – (tak/nie) …………………. 

Oświadczamy, że cena ofertowa brutto została wyliczona zgodnie z przedstawioną poniżej kalkulacją: 

6. Opłata miesięczny czynsz dzierżawy 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego: 

Cena netto …………………….. zł (słownie złotych ……………………………………………….) 

Podatek VAT (……..%) ………..zł (słownie złotych ……………………………………………….) 

Cena brutt0 …….…………....... zł  (słownie złotych ……………………………………………….) 

7. Bezpłatny miesięczny pakiet wykonanych kopii/wydruków w liczbie: ……………… szt. 

8. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie o awarii urządzenia ……………. godz. 

9. Maksymalny czas naprawy uszkodzonego urządzenia lub wymiany na inne sprawne urządzenie o nie 

gorszych parametrach od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia urządzenia ……. 

……….godz. 

10. Miesięczna ilość bezpłatnych skanów na 1 urządzeniu  ………… stron 
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11. Cena za 1 stronę po przekroczeniu bezpłatnego miesięczne pakietu wykonanych kopii/wydruków: 

 format A4 – mono ……………… zł 

 format A3 – mono ……………… zł 

 format A4 – kolor ……………… zł 

 format A3 – kolor ……………… zł 

12. Cena za 1 stronę skanu dokumentu po przekroczeniu bezpłatnego pakietu skanów ……../1 stronę 

 

II .  Rodzaj dostarczanego sprzętu (Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 laserowe mono):  

1. Rodzaj urządzenia wielofunkcyjnego: …………………………………………………………. 

2. Oferowany typ i model …………………………………………………………………………… 

3. Liczba egzemplarzy ……….. 4. Liczba miesięcy dzierżawy …………………….. 

4. Zgodność specyfikacji technicznej sprzętu ze Specyfikacją szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia określoną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – (tak/nie) …………………. 

Oświadczamy, że cena ofertowa brutto została wyliczona zgodnie z przedstawioną poniżej kalkulacją: 

5. Opłata miesięczny czynsz dzierżawy 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego: 

Cena netto …………………….. zł (słownie złotych ……………………………………………….) 

Podatek VAT (……..%) ………..zł (słownie złotych ……………………………………………….) 

Cena brutt0 …….…………....... zł  (słownie złotych ……………………………………………….) 

6. Bezpłatny miesięczny pakiet wykonanych kopii/wydruków w liczbie: ……………… szt. 

7. Bezpłatny miesięczny pakiet wykonanych kopii/wydruków w liczbie: ……………… szt. 

8. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie o awarii urządzenia ……………. godz. 

9. Maksymalny czas naprawy uszkodzonego urządzenia lub wymiany na inne sprawne urządzenie o nie 

gorszych parametrach od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia urządzenia ……. 

……….godz. 

10. Miesięczna ilość bezpłatnych skanów na 1 urządzeniu  ………… stron 

11. Cena za 1 stronę po przekroczeniu bezpłatnego miesięczne pakietu wykonanych kopii/wydruków: 

 format A4 – mono ……………… zł 

 format A3 – mono ……………… zł 

12. Cena za 1 stronę skanu dokumentu po przekroczeniu bezpłatnego pakietu skanów ……../1 stronę 

 

OŚWIADCZENIA: 

 zapoznałem się z przedmiotem zamówienia - a tym samym uzyskałem konieczne informacje potrzebne do 

właściwego sporządzenia oferty i wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 posiadam wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia 

 jestem zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej  

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu 



RIiOŚ.2710…..2021 

zamówienia 

Zobowiązuję się do wykonania w przedmiotu zamówienia w terminie ..................................  

Przyjmuję .................... dniowy termin płatności faktury/rachunku licząc od daty jej wpływu do 

Zamawiającego wraz z dokumentami uprawniającymi do złożenia faktury. 

Pozostaje związany złożoną ofertą przez okres ....................................................................... dni. 

Oświadczamy, że zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty.  

Oświadczamy, że gwarantujemy niezmienność oferowanych cen jednostkowych przez okres min. 12 miesięcy.  

Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu.  

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy  

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia1: 

(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom)  

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

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

………………………………………………………………………………. 

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
 

Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń.   

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ........................ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm., i jako takie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 
 

 

 

 

 

 

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

   (miejscowość, data)                                              (podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy) 

 

 

 

                                                           
1  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

 

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

 

Wykaz wykonanych dostaw 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu  o zamówienie publiczne: 

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową dla potrzeb 

Urzędu Gminy Stanisławów 

przedstawiamy wykaz ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 2 
usługi polegające na dostawie lub dzierżawie i serwisie urządzeń wielofunkcyjnych, o wartości nie 
mniejszej niż 10.000 zł brutto dla każdego z podmiotów 
 

l.p.  
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Opis przedmiotu 
zamówienia, w tym 

potwierdzający 
spełnienie 

warunku opisanego w 
pkt III c) zapytania 

ofertowego 

Wartość 
zamówienia 
wykonanego 

przez 
Wykonawcę 

Czas realizacji 

od …………… 

do …………… 

 
1. 

 
 
 

 
dostawa lub dzierżawa i 
serwis urządzeń 
wielofunkcyjnych  

  

 
2. 

 dostawa lub dzierżawa i 
serwis urządzeń 
wielofunkcyjnych 

  

  
 
 

   

 

OŚWIADCZENIE: 

 niniejszym oświadczam, że wyżej wymienione usługi wykonałem należycie 

 

 

 

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _                           .............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 


