
Załącznik nr 1

(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa firmy i adres siedziby)

FORMULARZ OFERTY NA ZAKUP SKŁADNIKA MAJĄTKU.
W odpowiedzi na ogłoszenie pisemnego postępowania, składam/-y ofertę dotyczącą zakupu 

składników majątku Powiatu Otwockiego, za następująca cenę ofertową (zł, brutto) według poniższego 
zestawienia:

(Oferent wypełnia jedynie pozycje, kupnem których jest zainteresowany).

Lp. Nazwa sprzętu Opis urządzenia Cena
wywoławcza 
brutto zł.

Oferowana
cena
brutto, zł

1 Kopiarka 
kolorowa Canon 
Ir 2380i

Urządzenie przy wydrukach pozostawia czarne plamy oraz pasy, 
główną przyczyną jest problem z kalibracją drukarki. Aby 
przywrócić urządzenie do pracy należy wymienić cztery 
kolorowe bębny, zespół utrwalania pasa transferowego oraz 
zespół grzewczy.

300 zł.

2 Kopiarka mono 
Canon iR 1020

Kopiarka mocno wyeksploatowana. Aby przywrócić 
urządzenie do pracy należy wymienić bęben, zespół 
utrwalania.

100 zł.

3 Kopiarka AR- 
M550SP

Wymianie podlega: łożysko walka grzewczego x 2 szt., wałek 
grzewczy, koło zębate walka grzewczego, panewki osadzenia 
łożysk, odrywacze papieru, wałek dociskowy, developer.

300 zł.

4 Kopiarka Canon 
C2020L

Aby przywrócić urządzenie do pracy należy wymienić zespół 
pasa transferowego, oraz bęben.

300 zł.

5 Kosiarka Honda Kosiarka mocno wyeksploatowana, niesprawny silnik oraz 
uszkodzona obudowa.

100 zł.

6 Wiertarka Makita Urządzenie wyeksploatowane, głośno pracuje, uchwyt do 
wierteł jest luźny, system udarowy nie działa prawidłowo.

50 zł.

7 Wiertarka
akumulatorowa
Hitachi

W wiertarce nie działają akumulatory. 150 zł.

8 Kamera Samsung Brak baterii oraz ładowarki. 200 zł.

9 Aparat Foto 
cyfrowy Canon

Brak karty pamięci. 150 zł.

10 Aparat FOTO 
SONY DSC F828

450 zł.



Oświadczenia:

- zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami postępowania, w tym w szczególności z opisem przedmiotu 
mienia Powiatu Otwockiego objętego ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej, i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- że zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu postępowania oraz ponoszę wyłączną 
odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin,
- akceptuję warunki dotyczące postępowania określone w ogłoszeniu,
- akceptuje warunki płatności określone przez Sprzedającego,

(miejscowość, data)

(czytelny podpis lub podpis i pieczęć przedstawiciela)


