Chrzanów , 20.09.2017 r.

………………………………
pieczęć szkoły
FPC Chrzanów
Aleja Henryka 19
Marcin.molik@fpc.bielsko.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją : drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania o parametrach :
Druk w kolorze czarnym
Automatyczny druk dwustronny
Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i
do 12 stron w trybie dwustronnym
Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi
Wyświetlacz LCD
Podajnik papieru do 250 arkuszy
Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP Proffesional ,
Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny , Instrukcja obsługi w języku
polskim , Karta gwarancyjna
Maksymalny format skanowania A-4,
Praca w sieci
Cena tonera do 230,00 zł, netto

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.09.2017 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Chrzanów , 20.09.2017 r.

………………………………
pieczęć szkoły
Komputronik - Chrzanów

Centrum Handlowe MAX
ul. Trzebińska 40
chrzanow@komputronik.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją : drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania o parametrach :
Druk w kolorze czarnym
Automatyczny druk dwustronny
Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i
do 12 stron w trybie dwustronnym
Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi
Wyświetlacz LCD
Podajnik papieru do 250 arkuszy
Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP Proffesional ,
Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny , Instrukcja obsługi w języku
polskim , Karta gwarancyjna
Maksymalny format skanowania A-4,
Praca w sieci
Cena tonera do 230,00 zł, netto

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.09.2017 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Chrzanów , 20.09.2017 r.

………………………………
pieczęć szkoły
FIS-KOM Przemysław Kowalski

ul. Sądowa 4B
32-500 Chrzanów
biuro@fis-kom.com.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją : drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania o parametrach :
Druk w kolorze czarnym
Automatyczny druk dwustronny
Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i
do 12 stron w trybie dwustronnym
Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi
Wyświetlacz LCD
Podajnik papieru do 250 arkuszy
Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP Proffesional ,
Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny , Instrukcja obsługi w języku
polskim , Karta gwarancyjna
Maksymalny format skanowania A-4,
Praca w sieci
Cena tonera do 230,00 zł, netto

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.09.2017 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

FORMULARZ OFERTY –

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją : drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania

Nazwa (Firma) Wykonawcy –
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby –
…………………………………………………………………………………………………………….………………
Adres do korespondencji –
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. - ........................................................
fax - .........................................................
E-mail: ......................................................
NIP - ........................................................
REGON - ....................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie …………………………………………………….”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
cena netto:.......................................... zł
cena brutto ………….…………………zł
słownie brutto.........................................................................................................................................................zł

O parametrach technicznych nie gorszych jak niżej

OFERTA

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją : drukowania, kopiowania , skanowania i
faksowania o parametrach :
Druk w kolorze czarnym
Automatyczny druk dwustronny
Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i
do 12 stron w trybie dwustronnym
Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi
Wyświetlacz LCD
Podajnik papieru do 250 arkuszy
Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP
Proffesional ,
Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny ,

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Instrukcja obsługi w języku polskim , Karta gwarancyjna
Maksymalny format skanowania A-4,
Praca w sieci
Cena tonera do 230,00 zł, netto

Akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym tj. 10 dni od dnia
otrzymania zamówienia
Gwarancja na zestaw wynosi 24 miesiące.
Gwarancja na podzespoły – jest gwarancją producenta realizowaną za pośrednictwem ..............................

Przedmiot zamówienia dostarczymy i rozładujemy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego 32-500
Chrzanów, ul. Fabryczna 27
.
Serwis urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
Oświadczamy, że:
Zaoferowany sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej i nie pochodzi
z innych projektów
Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty.

Miejscowość .................................................. dnia ...........................................

........................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy i podpis osoby
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy wraz z jego pieczątką
imienną)

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

