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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

          

Wykonawca: 

 

………………………………  

(pieczątka Wykonawcy/Oferenta) 

 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................ 

REGON: .............................................NIP/PESEL*............................................................................................................... 

kod: ........................miejscowość:.......................................................................................................................................... 

województwo: ................................................... powiat: ........................................................................................................ 

ul. ......................................................... nr domu ......................... nr lokalu .......................................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................................................................... 

tel. ..................................................... fax .............................................................................................................................. 

Osoba do kontaktu: ……………………………………Tel./e-mail: ………………………………………………………………… 

Nr 
KRS/CEiDG*……………………………………………...…………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek 

oświatowych z terenu Gminy Sierpc w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych szans!” dofinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 

10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oferuję(my) wykonanie 

całości zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za łączną cenę: 

 

cena netto: ……………………………….. zł; słownie ………………………………………………………………………………. 

 

cena brutto: ………………..……….……zł; słownie ………………………………………………………………………………… 

 

w tym: 

podatek VAT w wysokości ……………. %, tj. …………………….. zł; słownie ………………………………………………….. 

 

przy następujących cenach jednostkowych: 
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Lp. 

Nazwa 
artykułu/wyposażenia 

(podać producenta 
i model) 

Ilość 
[szt.] 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Stawka 
podatku 

VAT 
[%] 

Wartość 
podatku 

VAT 
[zł] 

Cena 
jednostkowa 

brutto [zł] 

Wartość brutto 
[zł] 

1. Tablica interaktywna 5      

2. Projektor multimedialny 5      

3. Ekran multimedialny 5      

4. Laptop 5      

5. Pendrive 30      

RAZEM  -  -  

 

2. Oświadczam/y, że wybór niniejszej oferty prowadzi*/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizmu odwróconego 

obciążenia podatkiem VAT). 

Jednocześnie wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuję(emy) ich wartość bez kwoty podatku: 

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

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

W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową, wskazuje jej wartość bez kwoty 

podatku VAT. 

Ponadto, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. 

 
3. Oświadczam/y, że na w/w asortyment udzielamy gwarancji:   

- laptopy, projektory: ……………….. miesięcy,  
- pozostały asortyment: ……………… miesięcy, 

  od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  bez wad i usterek. 

4. Cena brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/dostawy wynosi 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy z Zamawiającym. 
6. Oświadczam/y, iż: 

 posiadam/y kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

 posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

 dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
7. Oświadczam/y, że zapoznałem/aliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego zmianami 

(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

8. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia oferowany przeze mnie/nas spełnia wszystkie wymogi określone 
w zapytaniu ofertowym. 

9. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym podanym w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

10. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
(30 dni). 
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11. Oświadczam/y, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki umowy zostały przeze mnie/nas zaakceptowane. 
W przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oferty dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia niniejszego postępowania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

      ..................................................................................................................... 
                                                                                 (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)          

 

 

…………………………………… 
         (miejscowość, data) 

 
 


