
 

 
          

Zał. nr 2 do Zapytania 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pod nazwą:  

Zakup sprzętu komputerowego w postaci 13 sztuk komputerów przenośnych wraz z szafką 
do ładowania i przechowywania  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu 
grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji 
cyfrowych” 

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ............................................ zł  brutto 
(słownie: …………………………………………………………………………...)  w tym: 
Podatek VAT ……….. zł.  Cena netto wynosi………………………………………………….. zł. 

2. Deklarujemy, udzielenie gwarancji jakości na okres…..….. miesięcy od odbioru 
ostatecznego robót (nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy). 

3. Cena oferty zawiera wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia. 
4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem oraz uznajemy się za związanych określonymi w 

nim postanowieniami i zasadami postępowania.  
5. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Zapytaniem i w terminie tam 

określonym. Zobowiązuję się, że zaoferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
zamówienia nie ulegnie podwyższeniu w trakcie trwania umowy. 

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 
projekcie umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Informujemy, że (właściwe podkreślić): 
− wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego; 
− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia): ………………………………………………………….. Wartość towaru/ 
usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ………………. zł netto ** 

8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy. 
9. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu.  

Ofertę składamy na _________ stronach. 

10. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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



 

 

11. Osobą upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam 

zamówienia jest: ............................................................... 

 

 

 

…………………..                      ……………………………………….. 
Miejsce i data                          Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów 
 
* niepotrzebne skreślić 

** pkt 7 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 
wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego 
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 
 


