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Rajsko, dnia 27.11.2012 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzenia OKI MC 860. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

a) Dostawa do siedziby biura Stowarzyszenia w Rajsku przy ul. Edukacyjna 9 

materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC860 wg 

zestawienia: 

 

Pozycja Nr produktu Ilość 
Pojemnik z tonerem – czarny 44059212 2 szt. 

Pojemnik z tonerem – cyjan 44059211 1 szt. 
Pojemnik z tonerem – magenta 44059210 1 szt. 

Pojemnik z tonerem – żółty  44059209 1 szt. 

Bęben światłoczuły - czarny 44064012 1 szt. 
Bęben światłoczuły - cyjan 44064011 1 szt. 

Bęben światłoczuły – magenta  44064010 1 szt. 
Bęben światłoczuły – żółty  44064009 1 szt. 

b) Wykonanie przeglądu i w razie konieczności serwisu urządzenia – proszę 

o podanie sposobu naliczania należności za usługę np. czas pracy, dojazd itp. 

wraz z proponowanymi stawkami.  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2012 r.  

Termin ważności oferty:  do 31.12.2012 r. 

Kryterium wyboru oferty: 100 % oferowana cena 

Warunki płatności: przelew do 14 dni 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 

29.11.2012 r. do godz. 16.00: 
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a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze 

Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 lub 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 lub  

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez jednego oferenta kilku ofert 
w różnych wariantach cenowych i/lub produktowych.  

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty łącznej lub ofert cenowych dla 

poszczególnych przedmiotów zamówienia. 

Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. Zamówienie 
będzie udzielone pisemnie. 

 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie 
będą rozpatrywane. 

 
O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.  
 
 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Magdalena Zając tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  

 

  

 W załączeniu: 

1) Formularz ,,Oferty"  
(do pobrania również ze strony internetowej http://dsiw.pl w zakładce „zapytania 
ofertowe”) 
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