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Załącznik nr 1. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

       

               (Miejscowość, data)................................................ 

 

............................................ 

(pieczęć wykonawcy, nazwa wykonawcy) 

      

                                                              Zamawiający: 

       Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 

       39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200 

       tel.  172214922 

       fax. 172214830 

       email: zosipwielopole@poczta.onet.pl 

 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy:............................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Telefon:.............................., Fax:.........................................,        NIP:................................................ 

 

REGON:.............................................. 

  

 Nawiązując do skierowanego do nas zapytania ofertowego w sprawie realizacji zadania pod 

nazwą "Dostawa sprzętu ICT ” składamy ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia określonym                  

w zapytaniu ofertowym: 

 

 

1. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

....................................................................słownie: ................................................ ............. 

 

2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

....................................................................słownie: .............................................................. 
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Zadanie nr 1.  „Dostawa i montaż zestawów interaktywnych” 

 

LP. NAZWA LICZBA SZT. WARTOŚĆ 

NETTO           

(ZA SZT.) 

WARTOŚĆ 

NETTO 

(CAŁOŚĆ) 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(CAŁOŚĆ) 

1 Tablica interaktywna: 5 szt.    

2 Projektor: 5 szt.    

3 Uchwyt mocujący: 5 szt.    

4 Laptop: 5 szt.    

5 Oprogramowanie 

terapeutyczno 

diagnostyczne i 

edukacyjne. 

5 szt. 

lub licencja na 5 

stanowisk 
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Oprogramowanie 

terapeutyczno 

diagnostyczne i 

edukacyjne. 

5 szt. 

lub licencja na 5 

stanowisk 

   

7 Oprogramowanie 

terapeutyczno 

diagnostyczne i 

edukacyjne. 

5 szt. 

lub licencja na 5 

stanowisk 

   

8 Oprogramowanie 

terapeutyczno 

diagnostyczne i 

edukacyjne. 

5 szt. 

lub licencja na 5 

stanowisk 

   

9 Oprogramowanie 

terapeutyczno 

diagnostyczne i 

edukacyjne. 

5 szt. 

lub licencja na 5 

stanowisk 

   

 

 

Zadanie nr 2. „Dostawa sprzętu komputerowego”  

 

LP. NAZWA LICZBA SZT. WARTOŚĆ 

NETTO           

(ZA SZT.) 

WARTOŚĆ 

NETTO 

(CAŁOŚĆ) 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(CAŁOŚĆ) 

1 Zestaw komputerowy wraz 

z oprogramowaniem 

(biuro projektu) 

1  zestaw    
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Urządzenie wielofunkcyjne 

(biuro projektu): 

1 szt.    
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3 Aparat fotograficzny (biuro 

projektu): 

1 szt.    

4 Laptop wraz z 

oprogramowaniem 

(gabinet psychologa              

i logopedy) 

1 szt.    

 

 

STAWKA VAT ………………………… 

 

 

Termin realizacji zamówienia:   

 Do 08.11.2016 

 

 

Oświadczenia: 

 

1) Potwierdzamy, iż zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty               

i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia.  

2) Zapewniamy realizację zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Za wykonanie zamówienia udzielamy Zamawiającemu 30 dniowego terminu płatności, 

licząc od daty realizacji i wystawienia faktury VAT 

4) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.                                                                                                                            

6) Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7) Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

8) Oświadczamy że cena oferty zawiera dostawe i montaż. 

 

 

 

 

                                                                              .................................................................................. 

                                                                        czytelny podpis osoby/osób upoważnionych                                  

do reprezentowania Wykonawcy      

     

 

 

 

 


