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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

……………………………………………………………. 

               (pieczątka Wykonawcy) 

 

OFERTA  

(formularz ofertowy) 

Dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w 

Zwoleniu w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 

dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon/fax: ………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

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

 

CENA OFERTY w PLN  brutto …………………………………………………………………………………………………………… 

słownie: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

w tym: cena netto …..………………..PLN  słownie: ……………………………………………………………………………… 

należny podatek VAT………..……….PLN  słownie: ……………..………………………………………………………………. 

Okres gwarancji ………………….miesięcy 

(Okres gwarancji musi być wyrażony w miesiącach i wynosić nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej 

niż 60 miesięcy) 

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: …………………………………………………….. 

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 

Zamawiającego 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy, wszystkimi 

załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także zdobyliśmy konieczne  informacje potrzebne do 
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prawidłowego przygotowania oferty oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia 

zamówienia.  

Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy  został przez nas zaakceptowany 

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Cena oferty 

brutto w PLN zawiera należny podatek VAT (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 

11.03.2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), wszystkie przewidziane koszty kompletnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnia wszystkie wymagania zaproszenia oraz obejmuje 

wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych i art. 5-17 Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze 

zm.). 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Oświadczamy, że za wyjątkiem .................. niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa   w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Ofertę niniejszą składamy na ............................ kolejno ponumerowanych stronach. 

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

Adres...................................................................................................................... 

Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………………………… 

tel:...........................................................faks......................................................... 

Do oferty załączamy następujące  dokumenty: 

1)............................................................................................................................................ 

2)........................................................................................................................................... 

3).......................................................................................................................................... 

 

 

............................. dnia....................................      ……………………………………………………………….  
                                                                                                                           pieczątka i podpis Wykonawcy 


