Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Zadanie 3
……………………………………
Miejscowość, data
……………………………
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół
Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa 1 komputera przenośnego z myszką, systemem
operacyjnym i oprogramowaniem biurowym

Dane Wykonawcy:
- Pełna nazwa:

……………………………………………………………………

- Adres siedziby:

……………………………………………………………………

- Adres e-mail:

……………………………………………………………………

- NIP:

……………………………………………………………………

- Numer telefonu:

……………………………………………………………………

- Numer rachunku bankowego:

……………………………………………………………………

- Nazwisko i imię właściciela:*

……………………………………………………………………

- PESEL właściciela:*

……………………………………………………………………

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą (także w formie spółki cywilnej)
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………………… złotych, cenę
brutto: …………………… złotych.
2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w
opisie przedmiotu zamówienia -

załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja

techniczna - Zadanie 3
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i terminem
realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
4.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do …………………..…………………………

5.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:
1

 ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko oraz numer
telefonu):……………………………………………………………………………………………………,
 podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
 udzielenia gwarancji na okres ……………………………………………….
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).

Wykonawca

…………………………………………………

…………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka)
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Lp

Rodzaj

Ilość

Minimalne parametry
żądane przez
Zamawiającego

Spełnianie wymagań/Parametry proponowane przez Wykonawcę

3.

Komputer przenośny
(notebook)

1
szt.

Zgodnie z załącznikiem
nr 2 do Zapytania
ofertowego –
Specyfikacja
techniczna – Zadanie 3

Proponowane parametry oferowanego sprzętu:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Producent ……………..
Model …………….

Oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w
załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Zadanie 3

Specyfikacji technicznej -

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty i akceptujemy wszelkie wymogi postawione w niniejszym postępowaniu.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, że posiadamy
uprawnienia
do występowania
w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi
przepisami
oraz
posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonego zamówienia.
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, także pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia.
7. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Dostarczony przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad oraz spełnia wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
9. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych naszej firmy na potrzeby niniejszego zamówienia.
10. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
11. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty*:
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
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b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości (w tym przypadku, gdy zgodnie z
obowiązującymi przepisami to Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT – oraz będzie zobowiązany do
przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego):
______________________________________________________________
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty
podatku od towarów i usług)
*) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i nie wypełnienia powyższego pola
oznaczonego „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez
kwoty podatku od towarów i usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)

…………………………………………
(miejscowość i data)
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