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pieczęć firmowa Wykonawcy 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-32/13 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:   ........................................................................................................................................................................... 

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

Adres:     …...................................................................................................................................................................... 

Nr  KRS* ......................................Nr REGON ...................................................... Nr NIP ........................................... 

Nr. tel.............................................................................. Nr faks ................................................................................... 

Adres e-mail ...............................................................Strona www ................................................................................ 

  Ja niŜej podpisany(a),..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz  firmy................................................................................................................................ 

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

odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy: 
DYR.Zam.Publ.-32/13 na dostawę jednej sztuki komputera stacjonarnego z wyposaŜeniem i oprogramowaniem, 
oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę: 
 

Wartość netto w PLN Podatek VAT w PLN Wartość brutto (z VAT) w PLN 
 
 

  

 
Wartość oferty brutto (z VAT)  w PLN .................................................................................................................... 
 
(słownie: …................................................................………………………………………………………………… 
 
………………........................………………………………………………………………………………………...) 
 
Oświadczam/y, Ŝe: 
 
1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 10 stycznia 

2014 r. 
2. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 
3. Zgadzamy się na termin płatności 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy i prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia to jest 30 dni. 
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy Ŝadnych 

zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7. Oświadczamy, Ŝe zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada 

wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz 
spełnia wszelkie powyŜsze wymogi w zakresie norm oraz, Ŝe dokumenty te dostarczymy na kaŜde Ŝądanie 
Zamawiającego. 
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8. Gwarantujemy prawidłowe działanie przedmiotu dostawy w okresie min. 36 miesięcy od daty dostawy 
w systemie door-to-door lub on-site lub next business day. 

9. . Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie sprawowany przez ........................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................ 
     (nazwa, adres, tel., fax, e-mail) 
10. Przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców * 

    *Następujące dostawy zlecamy podwykonawcom (podać nazwę podwykonawcy oraz zakres  zleconych 
dostaw):  
        ………………………………………………………………….………………………………….……… 

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

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

 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
 
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

1).………………………………………………………………………………………………………………..…  
                                                      (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 
 

tel. /kontaktowy /faks/e-mail: ………………………………………………………………………………..…… 

 
2).…………………………..........…………………………………………………………………………  
                                                       (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 
 

tel. /kontaktowy /faks/e-mail: : ………………..…………………………………………………………………… 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 
Imię, nazwisko.......................................................................................................... 

Stanowisko ............................................................................................................... 

Telefon...................................................Faks.:.......................................................... 

Zakres*: (właściwie zaznaczyć) 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
UpowaŜnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych 
dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w imieniu firmy* jest: 

 

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

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1/….................................................................................. 

2/….................................................................................. 

3/….................................................................................. 
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4/…................................................................................... 

5/….................................................................................. 

6/….................................................................................. 

7/….................................................................................. 

8/….................................................................................. 

9/…................................................................................... 

10/….................................................................................. 

 
Na ……...... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
 

 
 
 
 
_________________________data__________________                              __________________________________________________ 

           Miejscowość                                                                                        ( podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią 
                         imienną osoby lub osób upowaŜnionych 

                                   do podpisu w imieniu Wykonawcy) 

 
*) niepotrzebne skreślić 


