
                                                                                          

 

 

Powiat Wałecki 
 
Oznaczenie sprawy: AG.272.1.2019 

Wałcz, dnia 10 stycznia 2019 roku 
         

 
 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego na 

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem 
zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji 

 

Zawiadamia się, że  dnia 10 stycznia 2019 roku wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści zapytania na 
„Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem 
zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji. 

 
 

1. W którym miejscu w ofercie powinna być umieszczona informacja odnośnie do długości 
rękojmi? 

 Na które udziela się następującej odpowiedzi: 

Zapis należy zawrzeć na formularzu oferty. Zgodnie z niniejszym modyfikuje się załącznik nr 2 do  
zapytania - formularz oferty. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że akceptowalna będzie również 
oferta z dopisaną przez Wykonawcę informacją o okresie rękojmi na formularzu pierwotnie 
dołączonym do zapytania. 
……………………………………. 

……………………………………. 

e-mail: …………………………… 

tel. ……………………………….. 

(nazwa, adres wykonawcy) 

   

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem 
zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji 

 

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 



                                                                                          

 

 

cena netto ..................................... zł, (słownie: .................................................... zł), 
stawka podatku VAT …. %  

cena brutto ........................................ zł, (słownie: .................................................... zł) 

Okres rękojmi ………...lat  

Podany okres rękojmi za wady powinien zawierać się w przedziale od 1 do 3 lat włącznie. Do 
jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. 
Nieokreślenie okresu rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 1 roku. 
Określenie okresu rękojmi za wady na mniej niż 1 rok potraktowane zostanie jako 
złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego. Określenie okresu rękojmi 
za wady na więcej niż 3 lata potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie 
go na okres 3 lat. 

2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 
2019 r. 

3. Załącznikami do oferty są:  

1) Wypełniony i parafowany Wykaz materiałów - załącznik nr 3 do zapytania. 

2) ………………; 

……………………………………. 

         (data, podpis i pieczęć wykonawcy) 

 
Wyjaśnienie i modyfikacja wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie 
internetowej Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że akceptowalna będzie również oferta z 
dopisaną przez Wykonawcę informacją o okresie rękojmi na formularzu pierwotnie dołączonym do 
zapytania. 
 
 

podpisy osób upoważnionych 

Bogdan  Wankiewicz                                    Jan Grudziński                       

 STAROSTA                                                     CZŁONEK ZARZĄDU                               

 

 

 
 
 
 
 


