
Załącznik Nr 1 

……………………………………………
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTY

………………………………….………….
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(zamawiający)

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola                              
39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200                              
tel.  172214922, fax. 172214830

Ja (My) niżej podpisany (ni) 

………………………………………………………………………………………………………...………………………

działając w imieniu i na rzecz  

………………………………………………………………………………………………………...……………………..(pełna nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………...……………………..

(adres siedziby Wykonawcy)
REGON …………………………………………………… Nr NIP ……………………….…………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ………………………………………………… nr faks ………………………………………………………………………………………...

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „„Dostawa sprzętu ICT w ramach rządowego programu Aktywna 
Tablica”” Nr ZOSIP.273.2.2018  , składamy niniejszą ofertę:

1.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena neto                             ________________________________ PLN
 
plus podatek VAT w wysokości   ________________________________ PLN

Cena bruto ooerty:  ………………………………….  PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………)

Ooerowany okres gwarancji:  ………………………………………………………………………………..
(Należy podać okres w miesiącach w zakresie od minimum 24 miesięcy)
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2. 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.
3.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
4.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofer-
tą,  na  warunkach  określonych  w  zapytaniu  ofertowym,  w  miejscu   i  terminie  określonym  przez  
Zamawiającego.
5.  Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 
składania oferty.
6.  Oświadczmy,  że  posiadamy  uprawnienia  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie  
z  obowiązującymi  przepisami  oraz  posiadamy  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  określonego  
zamówienia.
7.  Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia i zrealizowaliśmy wymaganą liczbę dostaw 
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
8.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i fnansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9.  Dostarczony przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad oraz spełnia wy-
mogi  
norm określonych obowiązującym prawem, względem użytkowania przez dzieci. 
10.  Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych naszej frmy na potrzeby niniejszego zamówienia.
11.  Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w  zapytaniu ofertowym.
12.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………… kolejno ponumerowanych stronach.

13.  Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczamy, że wybór przedmioto-
wej ooerty*:

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
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 po-
datku od towarów i usług – podatku VAT – oraz będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek
właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów):
______________________________________________________________
(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.

……………………….dn. …………………………
                                                                                         ……………………………………………………………..………........................

(pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub Pełnomocnika
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