
 
 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/17/2017 

serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu  
wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w roku 2018 

 
……………………..…............………………………….. 
   (pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 
 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Przystępując do prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu postępowania o udzielenie 
zamówienia nr OKE/WOA/261/17/2017 „Serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
we Wrocławiu wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w roku 2018” oferujemy wykonanie ww. zamówienia 
za cenę: 
 

Lp. 
Urządzenia 

wielofunkcyjne  
i sieciowe 

Liczba 
urządzeń 

Rodzaj 
kopii/ 

/wydruku 

Deklarowana 
średnia ilość 

kopii na 
urządzenie 

wykonywanych 
rocznie przy 
pokryciu 6% 

Cena netto 
jednej kopii 
(zaokrąglona 

do 3 miejsc po 
przecinku  

w PLN) 

Cena brutto 
jednej kopii 

(zaokrąglona do 
3 miejsc po 
przecinku  

w PLN) 

Wartość netto 
(3x5x6) 

Wartość brutto 
 (3x5x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Toshiba e-Studio 
5520C 2 

kolor 38000 
    

cz.-b. 107000 
      

2 Toshiba e-Studio 600 / 
Toshiba e-Studio 603 4 cz.-b. 66000 

      

3 Toshiba e-studio 655 1 cz.-b. 45000 
      

4 Toshiba e-studio 255 3 cz.-b. 33000 
      

5 Toshiba e-studio 656SE 3 cz.-b. 190000       

6 Nashuatec MPC2500 1 
kolor 18500 

      

cz.-b. 11000 
      

7 Nashuatec DSm 2205 / 
Nashuatec DSm 730 4 cz.-b. 15000 

      

8 Nashuatec MP C3003 1 
kolor 7000       

cz.-b. 23000       

9 Ineo+ MF 310P 1 
kolor 2500       

cz.-b. 3500       

10 Ricoh MP161 / Ricoh 
MP201 2 cz.-b. 12000 

      

11 OKI C8600 2 

kolor 6500 
    

cz.-b. 2000 
    

12 SHARP MX-6240N 1 
kolor 30000 

      

cz.-b. 40000 
      

Wartość ogółem:   



 
 

 
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Wykonawcy: 
 

marka 

autoryzacje potwierdzające 
uzyskanie uprawnień do napraw 

gwarancyjnych wystawionych 
przez producenta lub przez 

autoryzowanego 
przedstawiciela 

wpisać TAK / NIE 

liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania 

liczba punktów 
uzyskanych przez 

wykonawcę 

Toshiba  10 pkt  
Nashuatec  5 pkt  

OKI  2 pkt  
Ricoh  2 pkt  

Develop  1 pkt  

suma uzyskanych punktów  

 
 
 
CENA OFERTY RAZEM  
W formularzu oferty należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Cena oferty musi być podana 
w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi 
uwzględniać wszystkie elementy składowe zamówienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym koszt dojazdu i dostawy do siedziby zamawiającego. 
 

CENA NETTO W PLN ……………………………………..……..….……..  
 
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………….……………………………………. 
 
 

CENA BRUTTO W PLN ……………………………………..……..….…….. 
 
słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………...………………………………………… 
 
 
Do niniejszej oferty załączamy: 
1. Wzór oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

2. Status prawny wykonawcy - załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

3. Wykaz głównych usług - załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

4. Zaświadczenia potwierdzające uzyskanie autoryzacji potwierdzających uzyskanie uprawnień do napraw 

gwarancyjnych wystawionych przez producenta lub przez autoryzowanego przedstawiciela. 

5. Wzór umowy – załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
 
 
 
 

….…………………….………….............                                                             ....................................................................... 
                            (miejscowość, data)                                                                                                             (imię i nazwisko oraz podpis  
                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 


