
 
 

Załącznik Nr 5 –„ Zakup kartonów dla procesów logistycznych” 

 

……………………………………… 

 (pieczęć Oferenta) 

OFERTA 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………...... (imię i nazwisko) 

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………….. (nazwa i adres firmy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie przedstawiam niniejszą ofertę na: 

„Zakup kartonów dla procesów logistycznych.” 

 

Oferuję realizację zadania zgodnie z określonymi warunkami za cenę : 

Kartony wykonane z tektury 3 warstwowej , fala B – 
grubość tektury (ścianki kartonu) wynosi ~2,8 mm  

ilość 
cena 

jednostkowa 
gramatura cena łącznie 

ilość 
sztuk na 
palecie 

karton klapowy fala B rozmiar 130x100x80 minimalna 
gramatura 340 

2 400 
        

karton klapowy fala B  rozmiar 230x130x85 minimalna 
gramatura 360 

14 400 
        

karton klapowy fala B rozmiar 230x145x135 minimalna 
gramatura 360 

12 000 
        

karton klapowy fala B rozmiar 279x204x130 minimalna 
gramatura 360 

14 400 
        

karton klapowy fala B rozmiar 295x165x200 minimalna 
gramatura 360 

6 600 
        

karton klapowy fala B rozmiar 305x220x200 minimalna 
gramatura 360 

10 500 
        

karton klapowy fala B rozmiar 330x275x465  minimalna 
gramatura 360 

15 600 
        

karton klapowy fala B rozmiar 370x335x240 minimalna 
gramatura 360 

7 500 
        

karton klapowy fala B rozmiar 395x195x290 minimalna 
gramatura 360 

13 200 
        

karton klapowy fala B rozmiar 470x330x200 minimalna 
gramatura 360 

1 800 
        

karton klapowy fala B rozmiar 800x400x260 minimalna 
gramatura 360 

2 100 
        

Owijki wykonane z tektury 3 warstwowej , fala B – grubość tektury (ścianki kartonu) wynosi ~2,8 mm 

Owijka 542x419 mm minimalna gramatura 300g fala B szara 18 000 
        

Owijka 670x492 mm  minimalna gramatura 300g fala B szara 19 200 
        

Owijka 770x597 mm  minimalna gramatura 360g fala B szara 7 800 
        

Papier greenline  TT  

Wypełniacz papierowy Pak TT Greenline  do wysyłki paczek. 
Papier do maszyny Fill Pak TT lub TTC. Wymiary: 38cm x 
360m Jakość: 70g/m² (PACK=360 metrów) 
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1. Powyższe ceny obejmuje swoim zakresem cenę asortymentu wraz z dostawą. 

2. Warunki płatność: 30 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że jestem związany ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.  

 

 

……………………………………………………                                    ………………………………………………… 

        (miejscowość i data)                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 


