Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
WI.042.9.2020 z dnia 28.05.2020 r.
Formularz ofertowy

A DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
B DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
11. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NIP …………………………..…….……..…………….,
REGON..........................................................................
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
- adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………………….……
- numer faksu: ……………………………………,
- numer telefonu: …………..…………………….,
- e-mail: .................................................................,
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
..................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.......................................................
C OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1Powielić tyle razy, ile to potrzebne

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę
laptopów i zewnętrznych napędów optycznych dla potrzeb realizacji projektu p.n.: „Zdalna
Szkoła w powiecie grajewskim”, oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie
z zakresem zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu
ofertowym za cenę ryczałtową:
brutto ........................................................... zł
(słownie złotych brutto: ...........................................................................................................).
netto........................................................... zł,
stawka podatku VAT 23%
podatek VAT.......................................................... zł.

L.p. Przedmiot Specyfikacja techniczna
dostawy (należy opisać w każdej rubryce
parametry proponowanego sprzętu,
zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia )
1

2
Laptop

3
Nazwa
producenta
symbol/ numer
katalogowy/
numer
identyfikacyjny/

Procesor
Pamięć RAM
Płyta główna
Karta graficzna
Kamera
Dysk twardy
Przekątna
ekranu
Typ ekranu
Rozdzielczość
ekranu
Ekran
dotykowy

Ilość Cena jedn.
Łączna
Stawka
sztuk
netto
wartość netto VAT
(za szt.)
(zł)
(%)

4
26

5

6

7
23

Podatek
VAT

Łączna
wartość
brutto
(kol. 6+8)

Cena
jedn.
brutto
(za szt.)

8

9

10

Klawiatura
Zestaw
słuchawkowy
Port USB
Łączność
Napęd
optyczny
System
operacyjny
Urządzenie
wskazujące
Karta
dźwiękowa
Bateria i
Zasilanie
2. Napęd
Parametry
optyczny

26

23

RAZEM

Oferowana długość okresu gwarancji na sprzęt: ……………… miesięcy.

D OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
POSTANOWIEŃ
TREŚCI
ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
1. akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego;
2. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;
3. ofertę sporządzono zgodnie z zapytaniem ofertowym;
4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, nie
wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z załączonym do zapytania
ofertowego wzorem umowy;
6. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu;
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania;
8. oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert;
E PODWYKONAWCY (zaznaczyć właściwą opcję):

a)
b)

Zamówienie wykonamy sami.
Zamierzamy powierzyć podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia:

Lp.

Część zamówienia

Nazwa i adres podwykonawcy

1

2

4

1.
2.
RAZEM
(Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że
nie zamierza powierzyć podwykonawcy wykonania części zamówienia).
a)

Na zasoby podwykonawcy nie powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków
udziału postępowaniu.

b)

Na zasoby podwykonawcy powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu. Nazwa (firma) tego podwykonawcy:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że
nie powołuje się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu).
F ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA
1 Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2 Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze
strony Wykonawcy są:
Imię i Nazwisko...……………………………..……
nr telefonu…………………………………………,
e-mail: …….………………………………………,
G SPIS TREŚCI

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ....... do nr .......
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

Miejscowość………………
Data……………………….
...............................................
Podpis Wykonawcy lub osób
uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy

