Załącznik nr 2

Formularz oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę sprzętu z oprogramowaniem dla I Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, realizowanego w ramach programu „Informatyczne
zielone garnizony” składam poniższą ofertę: zgodnie z załącznikiem nr 1:
Oferent
nazwa
adres
nr telefonu
e-mail
NIP, REGON
imię nazwisko osoby do kontaktu

I.
ZAMAWIAJĄCY:
NABYWCA: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP 7952319592
ODBIORCA: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu ul. J. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
II.
WYKONAWCA:
1. Oferuję / -emy za przedmiot zamówienia następującą cenę:
…................ – wartość netto, słownie zł …................................................
…................. – należny podatek VAT, słownie zł …..................................
…..................– wartość brutto, słownie zł …...............................................
2. W załączeniu przedstawiamy specyfikację czyli, szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
będący integralną częścią oferty.
3.
4.

Udzielamy gwarancji na (wymienić sprzęt) – na okres … miesięcy.
Serwis gwarancyjny zapewniam przez zdiagnozowanie usterki w ciągu … od zgłoszenia w miejscu
użytkowania sprzętu tj. w siedzibie Zleceniodawcy, przy możliwości aktywnego udziału uczniów
w naprawie, na zasadach praktyki zawodowej.
5. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym
6. Akceptuję / -my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
7. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / -amy, że:
a) Posiadamy / -y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
b) Dysponuję / -emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c) Znajduję / -emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego, w tym
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i uznaję/-emy się za związanych określonymi w nim
zasadami postępowania.
9. Oświadczam /-y, że zapoznałem /-liśmy się z wzorem umowy i zobowiązuję / -emy się, w przypadku
wyboru mojej / naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego
10. Uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
11. Oświadczam /-y, że uważam /-y się za związanego /-ych ofertą:
- w przypadku wyboru mojej oferty - do dnia zawarcia umowy,
- w przypadku wyboru innej oferty - przez okres 15 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert,
- w razie odwołania niniejszego postępowania - do dnia jego odwołania,
- w razie niewybrania żadnej oferty - do upływu terminu wyboru ofert.
12. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
13. W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.
14. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:

……………….……dnia, ……………

………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy

