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Załącznik 2 do zapytania ofertowego 

 
…………………, dnia ……………… 

 
…………………………………………………. 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/06/2013 (Numery CPV: 30232110-8,30232100-5, 
30216110-0) w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia dostawcy  8 szt. kopiarek 
wielofunkcyjnych drukujących/kopiujących w kolorze w ramach projektu pn. „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  Priorytetu I Zatrudnienie i integracja 
społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji 
zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON - projekty systemowe,  współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składam ofertę sprzedaży wraz z dostawą 8 
szt. kopiarek wielofunkcyjnych drukujących/kopiujących w kolorze za następującą cenę:  
 

Cena [brutto] …………………..…………… PLN  (całość zamówienia) 
Cena [netto] …………………..…………… PLN  (całość zamówienia) 

 
8 szt. identycznych kopiarek wielofunkcyjnych drukujących/kopiujących w kolorze o 
parametrach: 
Typ i model kopiarki, oznaczenie 
producenta: 

 

Szybkość druku kolorowego  

Szybkość druku w czerni:  

Format druku:   

Język emulacji:  

Druk dwustronny:  

Obsługiwane systemy operacyjne:   

Szybkość kopiowania w kolorze:  

Szybkość kopiowania w czerni:  

Kopiowanie dwustronne:  

Typ skanera:  

Funkcje skanowania:  

Skanowanie wielu stron  

Rozdzielczość (optyczna) skanera  

Podajniki papieru:  
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Standardowe interfejsy:   

Urządzenia i materiały eksploatacyjne 
kopiarki, których wymiana nie jest 
realizowana w ramach gwarancji 
(nazwa, wytrzymałość – ile kopii): 

 

Odnośnik do sklepu (1) z materiałami 
eksploatacyjnymi (tonery, bębny)  

 

Cena poszczególnych tonerów / 
bębnów w sklepie (1): 

 

Odnośnik do sklepu (2) z materiałami 
eksploatacyjnymi (tonery, bębny)  

 

Cena poszczególnych tonerów / 
bębnów w sklepie (2): 

 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.  
 
3. Oświadczam(y), że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia 
otwarcia ofert.  
 
4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania 
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
 
5. Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach.  
6. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, 
następujące dokumenty:  
6.1 Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) – niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
………………………………………, dnia …………………………….. 
 

 
 
 
………………………………………………………………… 
    pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

             do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 


