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…………………………….. 
(miejscowość, data) 

………………………………………..  

             (Nazwa wykonawcy) 

………………………………………... 

              (Adres wykonawcy) 

Gmina Postomino                     

Gminny  Ośrodek  

Pomocy Społecznej  

w Postominie 

76-113 Postomino 30 

 

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert, oferuję dostawa artykułów biurowych, 

piśmienniczych i eksploatacyjnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie. 

 

Formularz asortymentowo-cenowy 

Lp. Nazwa artykułu Ilość szt. J.m. Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 
Skoroszyt kartonowy 

oczkowy- połówkowy  
50 szt.    

2 
Skoroszyt PCV A4 

zawieszany  
50 szt.    

3 Skoroszyt A4 miękki 30 szt.    

4 Teczka z gumką -A4 30 szt.    

5 
Papier biały ksero -

A4  
80 ryza    

6 Karton ozdobny- A4 5 op    

7 Segregator A4 75 mm 15 szt.    

8 Segregator A4 50mm 15 szt.    

9 Segregator A4 35 mm 15 szt.    

10 
Koszulka A5 /miękka/ 

op.100 szt 
4 op    

11 

 

Koszulka A4 /twarda/ 

op.100 szt 
4 op    

12 Zszywki No 24/6 10 op    

13 Zszywki No 10 10 op    

14 Taśma biurowa 12x10 10 szt.    
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15 Spinacz owalny R28 20 op    

16 Spinacz owalny R50 20 op    

17 Długopis - niebieski 20 szt.    

18 
Długopis żelowy- 

czerwony 
10 szt.    

19 
Długopis żelowy- 

czarny 
10 szt.    

20 
Długopis żelowy- 

zielony 
10 szt.    

21 Ołówek  10 szt.    

22 
Karteczki 

samoprzylepne 75x75 
10 szt.    

23 
Karteczki 

samoprzylepne 40x50 
10 szt.    

24 Korektor taśma 10 szt.    

25 Korektor w płynie 5 szt.    

26 
Blok biurowy A4/100 

kartek 
10 szt.    

27 
Papier komputerowy 

1+2 
5 karton    

28 
Papier komputerowy 

1+4 
1 karton    

29 
Kostka nieklejona 

(8,5x8,5x4) 
10 szt.    

30 Taśma samoprzylepna 5 szt.    

31 
Zeszyty A5 36k. 

kratka 
20 szt.    

32 Koperty C6  500 szt.    

33 

Koperty C6 ze 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru 

500 szt.    

34 Kopert A4 100 szt.    

35 Płyty CD 10 szt.    

36 
Tusz do pieczątek- 

czerwony 
4 szt.    

37 
Tusz do pieczątek- 

czarny 
2 szt.    

38 Klip do akt (51mm) 20 op    

39 Papier samoprzylepny 50 arkuszy    

40 Klej w płynie 10 szt.    

41 Cienkopis czarny 10 szt.    

42 Cienkopis czerwony 10 szt.    

43 Cienkopis zielony 10 szt.    

44 Cienkopis niebieski 10 szt.    

45 Grafit do ołówka 2 szt.    
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46 

Karteczki 

samoprzylepne 

3x51x38mm  

10 op.    

47 
Toner do drukarki 

TH05X 
1 szt.    

48 
Toner do drukarki 

TH05X-zamiennik 
3 szt.    

49 
Toner do drukarki 

TH36A 
1 szt.    

50 
Toner do drukarki 

TH36A-zamiennik 
5 szt.    

51 
Toner do drukarki 

TH85A 
1 szt.    

52 
Toner do drukarki 

TH85A-zamiennik 
5 szt.    

53 
Toner do drukarki 

TH35A 
1 szt.    

54 
Toner do drukarki 

TH35A-zamiennik 
2 szt.    

55 
Toner do drukarki 

TH12A 
1 szt.    

56 
Toner do drukarki 

TH12A-zamiennik 
3 szt.    

57 KP, dowód wpłaty 4 szt.    

58 KW, dowód wypłaty 2 szt.    

59 Raport kasowy A4 4 szt.    

60 
PK polecenie 

księgowe A5 
2 szt.    

61 
PK polecenie 

księgowe A4 
2 szt.    

62 
Polecenie wyjazdu 

służbowego 
4 szt.    

63 Zakreślacz żółty 5 szt.    

64 Zakreślacz zielony 5 szt.    

65 
Zakreślacz 

pomarańczowy 
5 szt.    

66 Marker czarny 3 szt.    

67 Marker czerwony 3 szt.    

68 Marker zielony 3 szt.    

69 Blok notatnikowy A5 5 szt.    

70 Blok notatnikowy A4 5 szt.    

71 

Kaseta barwiąca 

czarna do użytku OKI 

320,180,380,390,3320 

10 szt.    

72 
Papier ksero A4 

jasnozielony 
2 ryza 

 

 

 

  



         
 

Projekt „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy 
Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

 
Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej 

73 
Panasonic KX-FC258  

(zamiennik) 
1 op.    

74 Toner MLT-D116L 1 szt.    

75 
Toner MLT-D116L-  

zamiennik 
1 szt.    

 

1. Cena oferowana netto …………………… PLN 

VAT…………… PLN 

Cena oferowana brutto ……………………PLN 

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z podanymi w ofercie cenami, na podstawie 

zamówień częściowych składanych w formie telefonicznej lub e-mail-em oraz dostawę 

do siedziby zamawiającego w terminie 3 dni licząc od daty złożenia zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki  

w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. Jednocześnie oświadczam, że podane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane  

z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby zamawiającego. 

5. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam,  że firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………… 

 

 

 

 

........................................................ 
                                                                                                                                    (miejscowość, data i podpis osoby upoważnionej) 
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Zapytania Ofertowego nr 01/2021 z dnia 19.02.2021r. 

 

Oświadczenie 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz: 

 

………………………………………………………….. 

                            (pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP) 

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą tj. 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

5.  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
       (data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy,pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 


