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do Zapytania ofertowego  

nr SP7.261.07.2019 
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FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia …………………dotyczące postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro na zakup 
pomocy dydaktycznych 33 laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym, programem biurowym, 
oprogramowaniem antywirusowym do  pracowni komputerowych i sal przedmiotowych biologiczno-
geograficznej; fizyczno-chemicznej; matematycznej dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym                 
w Ełku  w  ramach  projektu  „Moja  przyszłość-rozwój  kompetencji  kluczowych  w  Szkole  Podstawowej  nr  7                               
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w Zapytaniu ofertowym za cenę w wysokości: 
 
Oferowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 
……………………….(netto) (słownie:………………….…………………………………………………………) 
…………………….....(brutto) (słownie:…………………………………………………….…………………...) 
 
Jeżeli  Wybór oferty  prowadzić będzie do powstania  u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego     w  zakresie 
towarów i usług:   (Wypełnić,   o   ile   wybór   oferty   prowadziłby  do   powstania   u   Zamawiającego   obowiązku   
podatkowego  zgodnie   z  przepisami    o    podatku    od    towarów   i    usług,   w   przeciwnym razie   pozostawić 
niewypełnione lub   wpisać „nie dotyczy”). 
 
wartość netto: ............………………...……….......................................................................... 
                    (należy podać cyfrowo i słownie) 
wartość kwoty podatku ww. towaru/usługi: 
....….......…..……………………............................................................................................  
                    (należy podać cyfrowo i słownie) 
 
 

Lp Nazwa sprzętu - opis: 
nazwa modelu, producenta 

okres 
gwarancji 
serwisu 

Zainstalowany 
program 

antywirusowy                 
(nazwa,  ilość m-

cy) 

Czas reakcji  
serwisu od 
zgłoszenia 

awarii 

Ilość 
sztuk Termin dostawy 

Cena 
jednostkow

a netto 

VAT 
% 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Łącznie 
Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Laptop............................... 
wraz z zainstalowanym 
systemem 
operacyjnym........................... 
 
Producent:............................. 
Model……………………………….. 

   33       

 
 
 

Nazwa firmy:  
adres:  

Osoba do 
kontaktu:  

Dane kontaktowe 
(telefon, e-mail):  

 

Numer oferty: 
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LP 

KRYTERIA TECHNICZNE: 
 

                                     ROZMIAR/  NAZWA/ TYP /MODEL 
 

1 Przekątna EKRANU    

2 PROCESOR  

3 PAMIĘĆ RAM    

4 DYSK TWARDY  

5 ZAINSTALOWANE  PROGRAMY  

6 OPROGRAMOWANIA BIUROWE  

7 MYSZKA  

            

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

………………….……., dnia ………….……. r.                                                                    ………………………………………… 

                (podpis) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 ustawy). Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….…………., dnia ………….……. r.                                                                                         ………………………………………… 

       

                                                                                                                                                                        (podpis) 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnieniami* i/lub zmianami* Zapytania ofertowego                       

i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. W zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, tj. przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  
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5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

__________________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

Osoba do kontaktu: _________________________________________________ 

 

6. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………, 

2) …………………………………………………, 

3) …………………………………………………, 

 

……………………………… ……………………………………… 

Miejscowość i data Podpis (podpisy) osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


