
ROPS.X.2204/13/2020 

Załącznik nr 1 

 

Formularz ofertowy 

Zamawiający: 

Województwo Wielkopolskie 

Al. Niepodległości 34,61-714 Poznań 

NIP 778-13-46-888 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  

ul. Nowowiejskiego 11,  61-731 Poznań 

Wykonawca: 

 

pełna nazwa 
 

Adres 

   

NIP  REGON 

    

nr telefonu    e-mail 
 

 

I. Oferta Wykonawcy: 

W związku z zapytaniem ofertowym pn.: „Dzierżawa 1 kolorowego i 9 monochromatycznych 

laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym realizację 

wydruku podążającego oraz świadczenie usług serwisowo-eksploatacyjnych zapewniających 

utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości w okresie od podpisania umowy do 

31.12.2023.”, nr ROPS.X.2204/13/2020, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących 

kwotach: 

1. wielofunkcyjne urządzenie do wydruku monochromatycznego 

wydruk monochromatyczny format A4 –……………………… zł brutto/sztukę (……………….. zł netto/szt.) 

2. wielofunkcyjne urządzenie do wydruku kolorowego 

format A4 

wydruk kolorowy format A4 - …………………………………………… zł brutto/sztukę (……………….. zł netto/szt.) 

wydruk monochromatyczny format A4 - ……………………..……. zł brutto/sztukę (……………….. zł netto/szt.) 
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format A3 

wydruk kolorowy format A3 - …………………………………………… zł brutto/sztukę (……………….. zł netto/szt.) 

wydruk monochromatyczny format A3 - ……………………..……. zł brutto/sztukę (……………….. zł netto/szt.) 

Kwoty za wydruk monochromatyczny na wielofunkcyjnym urządzeniu do wydruku kolorowego jest 

wymagany w ramach orientacyjnych, z uwagi na taką możliwość techniczną urządzenia. Zamawiający 

nie przewiduje takiego rodzaju wydruków, wobec czego kwoty te jak i rodzaj wydruku nie są ujęte  

w szacunku. 

4. Na podstawie kwot podanych w pkt. 1-3 oraz szacunkowej ilości wydruków/kopii, z zgodnie  

z zapisem w pkt I.4 Formularza ofertowego, zostanie obliczona szacunkowa wartość umowy. 

Do obliczenia szacunkowej wartości umowy należy wypełnić załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. 

Załącznik nr 1 jest integralną częścią formularza ofertowego.  

 
II. Oświadczenia Wykonawcy 
 
Oświadczam, iż spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w p. II. Zapytania 
ofertowego nr ROPS.X.2204/13/2020 
 

1. Doświadczenie wykonawcy 
 

Wykaz współpracy z urzędami*  

– wymagana co najmniej 2 letnia współpraca z co najmniej 2 urzędami w kresie ostatnich 5 lat 

Nazwa podmiotu na rzecz którego realizowana 
jest/była usługa 

Termin realizacji usługi 

1  

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

*do każdej wskazanej usługi należy załączyć dowód zgodny z wymogiem opisanym w p. V. Zapytania 
ofertowego. 
 
 
…………………………….                 ….………………………………………………………..                                                                                                                

Miejscowość, data       podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                                                           do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


