Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
zał. nr 1 do Zapytania ofertowego

OFERTA
……………………………………………………….
(miejscowość, data)
Wykonawca:
Imię i nazwisko / Nazwa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...........................................................................................................................
Adres / Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
NIP ……………………………….……….. REGON …..…………………………………….………
Nr tel. / fax. ..................................................... adres e-mail …………………………………………..……
Składa ofertę dla: Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlice, 38-300 Gorlice, ul.
Wyszyńskiego 18, na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i innego sprzętu.

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

a) cena brutto ............................... zł (słownie: .....................................................)
w tym:
b) podatek VAT..... % tj. .......................zł
c) cena netto ............................ zł.
Na przedmiot zamówienia udzielamy: ……………………………..… miesięcy gwarancji.

Czas reakcji serwisu w przypadku awarii sprzętu: do …………….. godzin od zgłoszenia awarii.

Termin realizacji zamówienia: …………..…… października 2017 r.

1. Oferta złożona została na ……...... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr .......... .
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2. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …...
do ….… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
niniejszego postępowania.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi
w zaproszeniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że załączony do Zapytania ofertowego – projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i parafowany, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Do niniejszej oferty załączamy wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty:
-

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania;
parafowany projekt umowy.

……………………………..
(miejscowość, data)

................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty)
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