
Zacznik nr 1 

(imiç I nazwisko oraz adres lub nazwa firmy I adres siedziby) 

FORMULARZ OFERTY NA ZAKUP SKLADNIKA MAJATKU. 

W odpowiedzi na ogtoszenie pisemnego postepowania, sktadam/-y ofertQ dotycz~cq zakupu 

skfadników majtku Powiatu Otwockiego, za nastpujca cenq ofertow (zt, brutto) wedug poniszego 

zestawienia: 

(Oferent wypetnia jedynie pozycje, kupnem których jest zciinteresowany). 

-[i;-:- Nazwa sprztu Opis urzdzenia Cena Oferowana 

wywotawcza cena 

brutto zi. brutto, zi 

-I----- Kopiarka Urzdzenie przy wydrukach pozostawia czarne plamy oraz pasy, 300 z. 

kolorowa Canon gto'wnq 	przyczynq jest 	problem 	z 	kalibracjq 	drukarki. 	Aby 

Ir 23801 przywróck 	urzdzenie 	do 	pracy 	naley 	wymieni 	cztery 

kolorowe bbny, zespó{ utrwalania pasa transferowego oraz 

zespó grzewczy. 

2 Kopiarka mono Kopiarka mocno wyeksploatowana. Aby przywróck 100 zL 

Canon IR 1020 urzqdzenie do pracy nale±y wymieni 	bben, zespó{ 

utrwalania. 

3 Kopiarka AR- Wymianie podlega: fo2ysko walka grzewczego x 2 szt., waek 300 zL 

M550SP grzewczy, ko{o zbate walka grzewczego, panewki osadzenia 

th±ysk, odrywacze papieru, wa{ek dociskowy, developer. 

4 Kopiarka Canon Aby przywróci 	urzdzenie do pracy naley wymieni 	zespót 300 z. 

C2020L pasa transferowego, oraz bben. 

5 Kosiarka Honda Kosiarka mocno wyeksploatowana, niesprawny silnik oraz 100 z{. 

uszkodzona obudowa. 

6 Wiertarka Makita Urzdzenie wyeksploatowane, gono pracuje, uchwyt do 50 z{. 

wierteflest luny, system udarowy nie dziata prawidthwo. 

-i--- Wiertarka w wiertarce nie dziafajq akumulatory. 150 z{. 

aku mulatorowa 

Hitachi 

8 Kamera Samsung Brak baterli oraz thdowarki. 200 zt. 

9 Aparat Foto Brak karty pamici. 150 zt. 

cyfrowy Canon 

10 Aparat FOTO 450 zL 

SONY DSC F828 



Owiadczenia: 

- zapozna{em/1am/Iimy siQ z warunkami postepowania, w tym w szczegóInoci z opisem przedmiotu 

mienia Powiatu Otwockiego objtego ogtoszeniem opublikowanym na stronie internetowej, 

przyjmuje je bez zastrze±er, 

- ±e zapoznaem si ze stanem technicznym przedmiotu postpowania oraz ponoszq wyczn 

odpowiedziaIno za skutki rezygnacji z ogIdzin, 

- akceptujq warunki dotyczce postpowania okreIone w ogtoszeniu, 

- akceptuje warunki ptatnoci okreIone przez Sprzedajcego, 

(miejscowo, data) 

(czytelny podpis lub podpis I pieczc przedstawiciela) 


