Załącznik nr 3.4
...................................................

[miejscowość i data]

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

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres wykonawcy
(konsorcjum/ spółki cywilnej)]
Numer faksu (do korespondencji):
E-mail (do korespondencji):

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Dotyczy części nr:

4

OFERTA WYKONAWCY
W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” znak sprawy: OR.IV.272.2.9.2018, przedkładamy
naszą ofertę:
1. Cena:
1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu jest mowa w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – znak sprawy: OR.IV.272.2.9.2018, w zakresie
części nr 4 za cenę, o której mowa niżej:

., zł
Słownie (cena brutto oferty):

................................................................................................................................................
Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Cena brana pod uwagę przy ocenie ofert
1.2. Oświadczenia dotyczące sposobu obliczenia/ ustalenia ceny oferty:
1.2.1. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
1.2.2. Cena oferty została przez nas ustalona z uwzględnieniem wszystkich warunków,
o których mowa w SIWZ dotyczących realizacji ww. zamówienia, jak również
z uwzględnieniem innych prac – nie uwzględnionych w tym dokumencie – które są
konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia.
.......................................................................................................................................
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Oferta przetargowa wykonawcy – znak sprawy: OR.IV.272.2.9.2018
[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]

2.

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych:

(Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych brany pod uwagę przy ocenie ofert)
Rodzaj oferowanego materiału
Wydajność ilość
eksploatacyjnego
wydrukowanych
stron A4
Zaznaczyć „x” w właściwym
Urządzenie do którego
Rodzaj materiału
zgodnie
polu
ma zostać dostarczony
eksploatacyjnego,
z normą
Lp.
Ilość
materiał
który ma zostać
ISO/IEC 19752
W przypadku niezaznaczenia „x”
eksploatacyjny
dostarczony
lub ISO/IEC
w żadnym z pól lub zaznaczenia
19798 lub
„x” w obu polach Zamawiający
ISO/IEC 24711
uzna zaznaczenie w polu
lub pojemność
„Równoważny”
1

2

OKI MB451

Epson Sure Color
T7200

44992401 Black *
lub równoważny

1 500 stron

6

T6945 Matte black*

700 ml

1

T6941 Photo black*
lub równoważny

700 ml

1

T6942 Cyan*
lub równoważny

700 ml

1

T6943 Magenta*
lub równoważny

700 ml

1

T6944 Yellow*
lub równoważny

700 ml

1

3

Kyocera Ecosys FS2100DN

Pojemnik na zużyty
toner
C13T619300*
lub równoważny
TK3100 Black*
lub równoważny

4

HEWLETT PACKARD
HP LaserJet M1212

5

HEWLETT PACKARD
HP LaserJet P2055 dn

6

Konica Minolta bizhub
c227

44992401

Równoważny

T6945

Równoważny

T6941

Równoważny

T6942

Równoważny

T6943

Równoważny

T6944

Równoważny

C13T619300

Równoważny

TK3100

Równoważny

CE285A

Równoważny

CE505A

Równoważny

TN-221 Black

Równoważny

TN-221 Yelow

Równoważny

2

12 500 stron

8

CE285A*
lub równoważny

1 600 stron

4

CE505A*
lub równoważny

2 300 stron

15

TN-221 Black*
lub równoważny

24 000 stron

4

TN-221 Yellow*
lub równoważny

21 000 stron

4

TN-221 Magenta*
lub równoważny

21 000 stron

4

TN-221 Cyan*
lub równoważny

21 000 stron

4

TN-221 Magenta Równoważny
TN-221 Cyan

Równoważny

3. Oświadczenia:
3.1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
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3.2. Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz
uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.
3.3. Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4.4 do SIWZ)
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
4. Załączniki:
Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................
[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)
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