
 

 

„Pełnosprawni na rynku pracy” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Ostrołęka, dnia 14.06.2013r. 

 

Zapytanie o cenę 

 

Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.,  

ul. Kilińskiego 44, 07 – 410 Ostrołęka, działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113 

poz. 759 z późn. zm), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku z realizacją jako Partner 

projektu pn.: „Pełnosprawni na rynku pracy”, współfinansowanego przez  

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

I. Przedmiot zamówienia  

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych, miejsce dostawy na terenie miasta 

Ostrołęka  

CPV: 3019000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe 

CPV: 30197644-2 papier kserograficzny  

 

Specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania, będącego jednocześnie 

formularzem ofertowym. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych 

 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających 

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych  

w ofercie.  

 

 

II. Kryteria wyboru dostawcy  

 

Cena – 100%  

Cenę oferty należy określić dla każdej pozycji wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania.  
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Wszystkie ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

Cenę oferty netto, brutto należy wpisać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do zapytania o cenę. 

Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.  

o cenach (Dz. U Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Oferowana cena powinna być podana w złotych 

polskich, cyfrą i słownie. 

Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty oraz 

uwzględniać wszystkie opłaty i podatki. Oferowana cena zawiera wszelkie koszty obsługi 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym bezpłatny dowóz materiałów biurowych  

i eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

 

III. Termin składania ofert 

 

Oferty należy składać listownie, na e-mail: kontakt@lcedukacja.pl lub osobiście w biurze: 

Logos Centrum Edukacyjne ul. Kilińskiego 44, 07-410 Ostrołęka do dnia 20.06.2013 roku  

do godziny 15:00  

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert złożonych pocztą 

tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do zamawiającego. 

 

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.  

 

Termin realizacji usługi: max. 3 dni od dnia zamówienia 

 

IV. Kontakt: 

Jan Romańczuk – Tel. 29 646 10 25, kom. 508 682 212 

e-mail: kontakt@lcedukacja.pl 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych   

3. Oświadczenie  
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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę  

 

 

Formularz Ofertowy 

 

Materiały biurowe i eksploatacyjne 

 

 

Lp. 
Produkt Ilość 

Cena 

jednostkowa 

produktu 

netto  

Cena 

jednostkowa 

produktu 

brutto 

Całkowity 

koszt 

produktu 

(netto) 

Całkowity koszt 

produktu(brutto)  

1.  

Toner do drukarki  

HP LJ MF2727nf 

53x 3 

 

 

 

 

2.  

Papier A4 80 g/ 

m2. 

 14 

 

 

 

 

 

1. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zleceniodawcy  (TAK/NIE) 

       

 

 

 

 

 

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

      (Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby 

reprezentującej) 
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 Załącznik nr 2 do zapytania o cenę  

 

   

Pieczęć firmowa Oferenta: 

 

  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym w ramach projektu „Pełnosprawni na rynku 

pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczam, iż jako Wykonawca  

nie jestem powiązany z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo  

lub kapitałowo w szczególności poprzez: 

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

2. Posiadanie, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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

pełnomocnika, 

4. 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. 

 

 

……………., dnia       ……………………………… 

Miejscowość                                         Czytelny podpis    
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Załącznik nr 3  do zapytania o cenę  

 

 

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

 (miejscowość, data) 

Pieczęć firmowa Oferenta: 

 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

 

Składając ofertę w nawiązaniu do zaproszenia zawartego w zapytaniu o cenę z dnia 

14.06.2013r. na usługę dostarczenia materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych  

do realizacji: „Poradnictwa psychospołecznego, szkolenia: „Sprzedawca” oraz szkolenia: 

„Pozostali pracownicy obsługi biurowej”  realizowanego w ramach projektu „Pełnosprawni na 

rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Ja/My*: 

 

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

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta 

Reprezentując 

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

Pełna nazwa i adres firmy 

oświadczam/y, że: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 

3. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 

 

 

 

…………………………………………… 

Pieczęć i podpis Oferenta 


