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ZS3.230.26.2016 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działają
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup nastę ą
na rok 2017:  

 
 

 

Oferty uwzględniające dostawę
z formularzem oferty stanowią ą
kopertach w sekretariacie szkoły
umieścić nazwę firmy składają ę
papierniczych na rok 2017”. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zobowią
do utrzymania cen wskazanych w ofercie przez cały 2017 

Termin związania ofertą 14 dni. 

Lp. Nazwa artykułu 

1. Papier ksero  A-4 80g./ m

2. Papier ksero  A-3 (500 

3. Papier ksero kolor A-4 (500
 

4. Papier ksero kolor A-3 (500

5. 
 

Papier kancelaryjny linia/kratka A

6. Papier wizytówkowy A-
 

7. Papier wizytówkowy A-

8. Papier wizytówkowy A-

9. Papier wizytówkowy A-

10. Papier wizytówkowy A-
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) 

ń żenia oferty na zakup następujących artykułów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ę ące dostawę do siedziby Zamawiającego należy składać
z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
kopertach w sekretariacie szkoły do dnia 03.01.2017 r. do godz. 10:00. Na kopercie należ

ś ć ę firmy składającej ofertę wraz z dopiskiem: „Oferta na zakup artykułów 
”. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zobowią

zanych w ofercie przez cały 2017 r.  

ą ą 14 dni.  

ilość 

4 80g./ m (500 szt.) 550 

 szt.) 20 
 

4 (500 szt.) 20 

3 (500 szt.) 5 
 

Papier kancelaryjny linia/kratka A-3 (500 szt.) 4 
 

-4 80g/m2  (25 szt.)  10 

-4 100g/m2  (25 szt.) 10 
 

-4  120g/m2  (25 szt.) 10 
 

-4 160g/m2   (25 szt.) 10 
 

-4  200g/m2  (25 szt.) 10 
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Płock, 2016-12-27 

ąc zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  

ń ż ę ących artykułów papierniczych 

ą ży składać zgodnie 
ik nr 1 do zapytania ofertowego w zamkniętych 

:00. Na kopercie należy 
z dopiskiem: „Oferta na zakup artykułów 

”. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zobowiązany 
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Zamawiający informuje, że oferty niekompletne (tzn. takie, które nie uwzględniają wszystkich 
wymaganych artykułów) nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający wymaga dostarczania wskazanych artykułów w ciągu 3 dni roboczych od daty 
złożenia zamówienia.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów w zależności 
od bieżących potrzeb. 

Załącznikami do zapytania ofertowego s ą: 

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty. 
 

 

Z poważaniem 

Agnieszka Wierzchowska 
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Załącznik nr 1. 

FORMULARZ OFERTY  

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH DLA ZESPŁU SZKÓŁ NR 3 W PŁOCKU NA 2016r. 

Oferent: (nazwa, adres, telefon, REGON).................................................................................................. 

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

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

Oświadczam, że oferowane przeze mnie artykuły papiernicze są zgodne ze specyfikacją zapytania 

ofertowego oraz, że dysponuje potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi, które umożliwią mi realizację 

zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymania wyżej wymienionych cen przez cały 2017r. 

 

Wyrażam zgodę na 14 dniowy odroczony termin płatności. 

 

Termin związania ofertą: 14 dni    ................................................... 

(podpis oferenta) 

Lp. Nazwa artykułu ilość Cena 

brutto za 

ryzę 

Wartość 

brutto 

1. Papier ksero  A-4 80g./ m (500 szt.) 550   

2. Papier ksero  A-3 (500szt.) 20 

 

  

3. Papier ksero kolor A-4 (500 szt.) 

 

20   

4. Papier ksero kolor A-3 (500 szt.) 5 

 

  

5. 

 

Papier kancelaryjny linia/kratka A-3 (500 szt.) 4 

 

  

6. Papier wizytówkowy A-4 80g/m
2 
 (25 szt.)

  

 

10   

7. Papier wizytówkowy A-4 100g/m
2 
 (25 szt.) 10 

 

  

8. Papier wizytówkowy A-4  120g/m
2 
 (25 szt.) 10 

 

  

9. Papier wizytówkowy A-4 160g/m
2 
  (25 szt.) 10 

 

  

10. Papier wizytówkowy A-4  200g/m
2 
 (25 szt.) 

 

10   

   Razem  


