
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

                                                                                                                           

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

                                                                                                                                      (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego 
do pracowni szkolnych

w związku z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej
Kilińskiego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

dla ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZELOWIE
reprezentowanego przez Dyrektora szkoły

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia nieprzekraczającej 221.000 euro na:

Zadanie …..: …..............................................................................................................
(należy wpisać nr zadania i pełną nazwę)

Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ za cenę ryczałtową:

NETTO ...................... zł  + podatek VAT …......... zł = BRUTTO ........................ zł

słownie kwota BRUTTO : ....................................................................................................................

Zobowiązuję/my  się  do  udzielenia  pisemnej  gwarancji  jakości dla  powyższego
zadania w okresie 24/ 36/ 48* miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

* prawidłowe podkreślić/ zakreślić

UWAGA!  Za  zaoferowanie  gwarancji  na  minimalny  wymagany  przez  Zamawiającego  okres
tj. 24 miesiące Wykonawca otrzyma „0” punktów.
Wykonawca otrzyma 40 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji o 24 miesiące.
Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji o 12 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej  ofercie  nie  wskaże  żadnego  okresu  gwarancji,
Zamawiający przyjmuje podstawowy (minimalny) 24 miesięczny okres gwarancji.
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WAŻNE!
Formularz  oferty  musi  zawierać  wycenę  WSZYSTKICH  elementów
przypadających na dane Zadanie

LP.

Opis techniczny, wskazujący
wszystkie dane techniczne 

z opisu przedmiotu zamówienia
TOM II

Ilość
Cena

jednostkowa
BRUTTO

Razem
BRUTTO

Nazwa artykułu 
i oferowanej marki*

* W przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką Wykonawca jest zobowiązany podać „nazwę producenta

danego  produktu”,  „kod, symbol,  numer katalogowy, typ oferowanego produktu”  celem identyfikacji  oferowanego

produktu w sposób jednoznaczny.

Niniejszą ofertę składa (wypełnić drukowanymi literami):

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

Adres: ....................................................................................................................................................

tel./ fax ...................................................................................................................................................

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

REGON .........................................................  NIP ...............................................................................
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Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:

Ja/My*, niżej podpisany/a* i niniejszym oświadczam/y*, co następuje:
1. Zapoznałem/liśmy* się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej  w  dalszej  treści  SIWZ,  wraz  z  wyjaśnieniami
i zmianami.
2.  W pełni i  bez zastrzeżeń akceptuję/my* warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane
w SIWZ.
3. Oferuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami dla danego, zadania na które składam/y* ofertę.

4. Informuję/my*, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my* nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT.

(dotyczy tylko pozycji dla których ma zastosowania procedury odwrotnego obciążenia)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa prowadzić będzie do

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

Wartość towaru bez kwoty podatku

VAT

UWAGA! Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacje o tym, że wybór oferty

Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5. Składam/y* niniejszą ofertą w imieniu własnym*/jako Wykonawca/y* wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie
niniejszego zamówienia.
6.  Oświadczam/my*,  że  zamówienie  zrealizujemy  przy  udziale  podwykonawcy/ców*,

tj. ................................................................................................................................................

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

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

7. Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                                         oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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