
zał. nr 1 do zaproszenia

                                                                     …....................................... dnia: ….....................

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
28-100 Busko-Zdrój, ul. Grotta 3a

( Nazwa i adres  Odbiorcy )

..............................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

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

                              e-mail  kontaktowy                 nr telefonu         numer  faks

1.   FORMULARZ OFERTOWY
„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

dla  Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 

Lp.

Asortyment Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Cena
jedn.
netto

 zł/jedn.

Wartość
netto
- zł -

(4 x 5)

Podatek
VAT
- zł -

Wartość
brutto
- zł -

(6 + 7)

1 2 3 4 5 6 7

Materiały biurowe
1 Papier ksero

(gramatura min. 80 g/m2, białość min. CIE166) 
ryza 60

2 Segregator  Vau Pe A4 FCK  (różne kolory) szt. 40
3 Koszulka na dokumenty-krystaliczna A-4 

(opakowanie po 100 szt.)
opak. 10

4 Zakreślacz - (różne kolory)
„Premium Highlighter Q-Connect”

szt. 10

5 Wkład do długopisu „Zenith” - orginalny szt. 20
6 Brulion w kratkę 96 kartek  A-4

(twarda oprawa)
szt. 10

7 Zeszyt w kratkę 60 kartek  A-5 szt. 10
8 Zszywki „REXEL” No 16 opak. 10
9 Długopis żelowy „UNI” UM-100

(różne kolory)
szt. 20

10 Marker wodoodporny – Granit CD/DVD duo szt. 10
11 Wkład żelowy do długopisów „UNI” UM-100 

(różne kolory)
szt. 80

12 Wkład do długopisów „UBR-76” 
(różne kolory)

szt. 15

13 Pinezki 3# (opak. 50szt) opak. 10
14 Karton wizytówkowy A-4 / 200 g/m2

(marmurek biało-brązowy)
ryza 15

15 Skoroszyt plastikowy z zawieszką szt. 40
16 Skoroszyt plastikowy bez zawieszki szt. 40
17 Druk zamówień  TYP 331-1 bloc. 15
18 Taśma klejąca „25 mm” szt. 10
19 Rolka termo do kas fiskalnych (57mmx30mb) szt. 120
20 Spinacz biurowy 28mm (opak. 100szt) opak. 10
21 Spinacz biurowy 50mm (opak. 100szt) opak. 5
22 Deska biurowa z klipem szt. 10
23 Kostka biała  (8,5x8,5x3,5cm) szt. 10
24 Kostka kolorowa (8,5x8,5x3,5cm) szt. 5
25 Bloczek samoprzylepny (100 kartek 76x76mm) bloc. 10
26 Skoroszyt papierowy z zawieszką szt. 40
27 Wartość  brutto – zł (suma wierszy od 1 do 26 

2.  Oświadczamy, że:
✔ posiadamy niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności,               
jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania, 
✔ zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty;
✔ zaproponowana przez nas cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą
do siedziby Odbiorcy i jest ceną ostateczną, obowiązującą do 31 grudnia 2017 roku.

 
(podpis  osoby  uprawnionej do reprezentowania  wykonawcy)
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