
         

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Zamawiający: 

ZESPÓŁ SZKOLNO-

GIMNAZJALNY W OBRZE 

 

Nazwa Wykonawcy  

 

 

Adres:  

tel./fax:  

REGON:  

NIP:  

http://  

e-mail  

 
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pn.: 
 
„Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego 
programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Obrze.” 

 
My  
(imię i nazwisko) ………………………………………..................................................... 
 
(imię i nazwisko) ………………………………………..................................................... 
w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. II. SIWZ zgodnie 
ze wzorem umowy  – stanowiącym  zał. Nr 2 do SIWZ za cenę:  

 
- cena netto  ….......................................................................……..…......….zł 

(słownie:….......................………........................................................................) 

- cena brutto ................................................................................................. zł  

(słownie:............................................................................................................)   

- w tym VAT ................................................................................................. zł  

(słownie:. ..........................................................................................................) 
 
 



         

zgodnie z poniższym zestawieniem : 
 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość 
netto zł 

VAT 
zł 

Wartość 
brutto zł 

1 Komputer przenośny 
dla ucznia, wraz                 

z oprogramowaniem 

20     

2 Komputer przenośny 
dla nauczyciela wraz 
z oprogramowaniem 

3     

3 Szafka do 
przechowywania 

przenośnych 
komputerów z funkcją 

ładowania baterii 

1     

4 Tablica interaktywna 1     
5 Projektor krótko-

ogniskowy 
1     

6 Projektor 
multimedialny 

1     

7 Ekran projekcyjny 1     
8 Głośniki 1 para     
9 Wizualizer 1     
10 Punkt dostępowy 10     

RAZEM     
 

 

 2. Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia  – 30 dni od daty podpisania 
umowy. 

 

3. Akceptujemy warunki płatności, przelewem na konto nr: 

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

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

4.Następujące dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami: 
................................................................................................................................... 

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

5.Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom: (należy bezwzględnie 

podać rodzaj dostaw, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom)  

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

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

6.Proponowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi: 

a) …………………… miesięcy od daty odbioru końcowego dla sprzętu z wyłączeniem 
tablicy interaktywnej, 

b)  ……………………..miesięcy od daty odbioru końcowego dla tablicy interaktywnej. 



         

 

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

8.Akceptujemy warunki określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

9.Uważamy się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

10.W przypadku wyboru oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie  
       i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

11.Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako członek Konsorcjum 
zarządzanego przez (nazwa lidera)  

.................................................................................................................................. 
(niepotrzebne skreślić) 

W skład Konsorcjum wchodzą: 

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

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

12.Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 
samego postępowania. 

13.Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu                   
o zamówieniu publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp. 

14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

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

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

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

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

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

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

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

Strona 

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

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

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

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

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

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

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

 

14. Informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                      
i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz. U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.): 

1).............................................................................................................................. 

2).............................................................................................................................. 

3).............................................................................................................................. 

4).............................................................................................................................. 

5).............................................................................................................................. 



         

 

15.Informuję, że oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach. 

 

 

 

...................................................................... 
         miejscowość, data  

......................................................................................... 
                            podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

                                                  przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy 
  

 


