Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................
ulica: .................................................. kod i miejscowość: ..........................................................
powiat: ................................................ województwo .................................................................
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) na
wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji
projektu pt: e-Myślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice”.

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:
Cenę ogółem brutto: ..................................... zł
(słownie: ………………………………………………........................................................),
w tym:
- kwota netto: ..................................... zł
- podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert):. ..........% w wysokości: ……..................... zł.
Na powyższą wartość przedmiotu zamówienia składają się poniżej przedstawione elementy w
poniższych cenach i wartościach:
Przedmiot zamówienia
Cena
Jedn.
Wartość Stawka Wartość Wartość
Lp.
(wpisać producenta, model, Ilość
jednostkowa
miary
Netto
VAT
VAT
brutto
główne parametry techniczne)
netto
Zakup sprzętu i oprogramowania
Przełącznik sieciowy
Producent i model:
………………………………
1.
6
Szt.
Parametry:
………………………………

2.

Urządzenia ochrony sieci – UTM
+ 2AP
Producent i model:
1
………………………..
Parametry:
………………………….

Szt.

1

3.

4.

Zasilacz awaryjny UPS
Producent i model:
………………………..
Parametry
……………………….
Skaner dokumentów
Producent i model:
………………………..
Parametry
……….……………….

1

Szt.

2

Szt.

2. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że dla przedmiotu oferty oferujemy:
A 36 miesięczny okres gwarancji
A 48 miesięczny okres gwarancji
A 60 miesięczny okres gwarancji.
4. Oświadczamy, że dla przedmiotu ofert oferujemy termin naprawy:
A 4 dni robocze
A 3 dni robocze
A 2 dni robocze
A 1 dzień roboczy
5. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
6. Wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
w
VAT
w
następującym
zakresie
i
kwocie
……………………………….………………..
7. Oświadczam/y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Uważam/y się za związanych ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczam/y, że zawarte we Wzorze Umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Przedmiot zamówienia zamierzam/y zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców.
Następującym Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących dostaw:
a) (nazwa podwykonawcy)……………………………………………………………………
wykona (wskazać część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)
b) (nazwa podwykonawcy)…………………………………………………………………………..…
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wykona (wskazać część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)
11. Osoby uprawnione do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:
…………………………………….…………; e-mail: …………………………………
tel. ……………….…………………..…..; faks ………………...………………………
12. Wadium zostało wniesione w formie .............................. w wysokości ............... zł.
13. Oferta została złożona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .…
14. Oświadczam/y, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorcą.
15. Oświadczam/y, że jesteśmy / nie jesteśmy* z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
(podać nazwę państwa………………………………)
16. Oświadczam/y, że pochodzimy / nie pochodzimy* z innego państwa nie będącego członkiem Unii
Europejskiej (podać nazwę państwa ……………………………)
17. Do oferty załączam/y:
a) ..................................................................................
b) ..................................................................................
c) ..................................................................................
d) ………………………………………………………..

Pouczony / Pouczeni o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam/y, że oferta oraz załączone do niej dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

..............................., data ………… 2017 r.
_________________________________
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić
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