Załącznik nr 1 do SIWZ

Z.Sz.KG.241.4.2018

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
……….-………

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

kod

miejscowość

ulica

nr

……………………………………………………………………. …………………………………………………..………………………………
województwo

………………………………….
NIP

………………………………
nr kierunkowy

e-mail

……………………………..…… ………………………………..….
telefon

fax

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej
www.bip.zsmsc.com.pl, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, poniżej kwot określanych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn.
„Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni przedmiotowych z zakresu weterynarii,
ochrony środowiska i analityki chemicznej ” - Część 1 - Dostawa sprzętu komputerowego - w
zakresie objętym SIWZ, za cenę ryczałtową zgodnie z poniższą tabelą:
Cena netto ................................... zł
podatek VAT …………………………………….. zł
cena brutto ………………………..………. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
okres gwarancji ……………….miesięcy (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy)
Termin realizacji dostawy …………………… dni (max. 30 dni)
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Nazwa

Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
podatku
VAT %

Kwota
podatku
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

5 (3 x 4)

6 (3 + 5)

7 (2 x 6)

zestaw komputerowy( jednostka
centralna z systemem
operacyjnym, monitor LCD,
klawiatura, mysz)

16

zestaw komputerowy( jednostka
centralna z systemem
operacyjnym, monitor LCD,
klawiatura, mysz)

7

0%*

laptop ( komputer przenośny z
systemem operacyjnym, torba,
mysz bezprzewodowa)

3

23%**

projektor multimedialny

2

23%

ekran projekcyjny

2

23%

drukarka laserowa ze skanerem i
kopiarką / A4

1

23%

0%*

Razem
* % w przypadku zakupu jako „zestaw komputerowy stacjonarny” (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) oraz zakupioną łącznie z
zestawem komputerowym licencję na oprogramowanie typu Windows (przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 83 ust. 14 pkt 1 oraz
ust. 15 ustawy o VAT).
** odwrotne obciążenie

2.

Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

3.

Usługę objętą zamówieniem wykonamy:

1) siłami własnego Przedsiębiorstwa:………………………………………………………………………..………………...
2) wspólnie z: ………………………………………………..……………………………………………………..……….………….
(należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) z udziałem Podwykonawcy w części:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
(należy podać, jaką część zamówienia, w tym w %, będzie wykonywał Podwykonawca oraz nazwy (firmy) podwykonawców)

4.

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: (w/w zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z
dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz.605)

2

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u
Zamawiającego

Wartość towaru/usługi bez
kwoty podatku VAT

1.
2.
Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego

5.

Zastrzegamy, że informacje zawarte na następujących stronach od ……… do ……… oferty, stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.

6.

Oświadczam, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) małym lub średnim przedsiębiorcą.

7.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od terminu
składania ofert.

9.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

a) dostarczenia dokumentów wskazanych w dziale XVII Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
10. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i załączników są ponumerowane i cała oferta
składa się z …………… stron.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ……………………………………………………………………………………………………
(2) …………………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………………..
Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie prowadzonego
postępowania ……..……………………………………………………………....................................................................
tel.…………………….….., fax ………………………, e-mail................................................................................ …
Numer konta, na które będą regulowane należności w przypadku podpisania umowy
.………………………………………………………………………………………………………………..…
Miejscowość ……………………………dnia ……………….. r.

………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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