
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 3/2015 

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych   

 

1. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4,  

39-400 Tarnobrzeg. 

2. Przedmiot  zamówienia: Oryginalne tonery do drukarek tj: 

1) Toner do drukarki model HP LJ CM 1312 cyan -   1 sztuka oryginalny toner HP 

2) Toner do drukarki model HP LJ CM 1312 yellow -   1 sztuka oryginalny toner HP  

3) Toner do drukarki model HP LJ CM 1312 magenta -   1 sztuka oryginalny toner HP 

4) Toner do drukarki model HP LJ PRO 400 M 401 dne  4 sztuki oryginalny toner HP 

o powiększonej pojemności (80x)  

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 13.11.2015r. 

4. Cena jest/nie jest* jedynym kryterium oceny ofert. 

5. Inne istotne warunki zamówienia: Zamówienie wraz z dostawą tonerów do siedziby Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg, Pokój nr 26.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

6. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1) Ofertę sporządzić 

należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie 

należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na tonery”. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 26, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: 

pcprtarnobrzeg@wp.pl. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia: 06.11.2015r. do godz.: 15.00 

 

                                                                      30.10.2015 Krzysztof Bednarczyk 

                                                                                (data, osoba prowadząca sprawę )  

 

*- niepotrzebne skreślić (w przypadku innych kryteriów niż cena Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Tarnobrzegu podaje do wiadomości jakie inne kryteria są brane pod uwagę przy wyborze oferty) 

 

mailto:pcprtarnobrzeg@wp.pl


Załącznik nr 1 

 

 

 

       Pieczątka oferenta                                                                             dnia.............................. 

 

OFERTA 

Do:  

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu 

ul. 1 Maja 4 

39-400 Tarnobrzeg 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), a dotyczącego: 

Materiałów eksploatacyjnych tj: 

1) Toner do drukarki model HP LJ CM 1312 cyan -   1 sztuka oryginalny toner HP 

2) Toner do drukarki model HP LJ CM 1312 yellow -   1 sztuka oryginalny toner HP  

3) Toner do drukarki model HP LJ CM 1312 magenta -   1 sztuka oryginalny toner HP 

4) Toner do drukarki model HP LJ PRO 400 M 401 dne  4 sztuki oryginalny toner HP 

o powiększonej pojemności (80x)  

Składamy ofertę następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

netto............................................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .......................................................................................zł. 

Cena brutto ......................................................................................................................................zł. 

Słownie: ................................................................................................................................ 

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

 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... 

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

                                                                                           podpis osoby upoważnionej 


