
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego    

........................................                                                               ......................., dnia ....................... r.   
(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: PZ/08/2017/EP/EX  

 

 

Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i innych akcesoriów informatycznych 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

EXCENTO Sp. z o.o. 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i innych akcesoriów 

informatycznych na potrzeby realizacji  projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni 

wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy 

WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3). 

 

Ja/my niżej podpisani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa : 

Adres siedziby: 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 

REGON nr  NIP nr 

 

KRS/CEIDG: 

 

1. Oferujem/y realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami określonymi  

w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferujem/y wykonanie przedmiotu zamówienia:  



 

a) w części I Zamówienia obejmującej dostawę komputerów przenośnych za cenę brutto 

[PLN]: …………….., (słownie: …………………………………………………………………)
1
 

(UWAGA: na cenę brutto składa się cena netto w kwocie …………………… powiększonej o 

podatek VAT i inne obciążenia publiczno prawne należne państwu w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia w formie umowy zlecenia), w terminie …….
2

 (w dniach 

kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy)  maksimum 14 dni kalendarzowych. 

b) w części II Zamówienia obejmującej dostawę innych urządzeń informatycznych: za cenę 

brutto [PLN]: …………….., (słownie:  

…………………………………………………………………)
3
 (UWAGA: na cenę brutto składa się 

cena netto w kwocie …………………… powiększonej o podatek VAT i inne obciążenia 

publiczno prawne należne państwu w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia w 

formie umowy zlecenia), w terminie …….
4
 (w dniach kalendarzowych, licząc od daty zawarcia 

umowy)  maksimum 14 dni kalendarzowych. 

UWAGA: Przystąpienie do wszystkich części zamówienia nie jest obligatoryjne, wybór jednej 

bądź kilku części zamówienia, co do których Wykonawca składa ofertę jest fakultatywną 

decyzją ww. 

3. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził
5
  do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i 

usług z dnia 11 marca 2014 r. (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego – należy wskazać:  

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 

………………………………………………………………………………………… 

- ich wartości (netto) bez kwoty podatku od towarów i usług: 

………………………………………………………………………………………… 

- ich wartość (brutto) z doliczoną kwotą podatku od towarów i usług (dla celów porównania ofert): 

………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam/y, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające 

z zakresu  

i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nieuwzględnione w cenie 

oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 

                                                           
1
 Cena brutto musi być tożsama z łączną ceną brutto wskazaną w formularzu cenowym (zał. nr 4 do Zapytania 

ofertowego). 
2 Termin realizacji zamówienia zostanie oceniony zgodnie z zapisami Rozdziału IX Zapytania ofertowego. 
3
 Cena brutto musi być tożsama z łączną ceną brutto wskazaną w formularzu cenowym (zał. nr 4 do Zapytania 

ofertowego). 
4 Termin realizacji zamówienia zostanie oceniony zgodnie z zapisami Rozdziału IX Zapytania ofertowego. 
5 Niewłaściwe skreślić 



 

5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, nie wnosimy 

do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i 

zasadami postępowania. 

6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

kalendarzowych od daty, w której upływa termin składania ofert. 

7. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy o 

treści skonsultowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/y, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 

2003 r., Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. ze zm.), stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach 

nr: od …… do……, które nie mogą być udostępniane.  

Uwaga: przy dokonaniu ww. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca nie później niż 

w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa np. przez przedłożenie Zamawiającemu stosownych dokumentów lub 

oświadczeń. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

tel. ……………………. fax ……………………. adres e-mail:………………………….. 

10. Spis załączników składających się na niniejszą ofertę: 

1. Wypełniony formularz ofertowy, 

2. Wypełniony formularz cenowy, 

3. Wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,  

4. ………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                          ……………………………………… 

                                                       (podpis i pieczęć upoważnionego 
        Przedstawiciela Wykonawcy) 

 


