
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY   

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................ 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

REGON:          NIP:    -    -   -   

 

Adres e-mail: .................................................................. , tel. ………………………………………………………… 

Dotyczy postępowania Nr  1/2017/Gózd   

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam(y) niniejszą ofertę na realizację zamówienia 

pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie 

obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu 

pn.: „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” w której 

oferuję(my): 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za cena oferty: ………………………………………………. zł brutto 

/ …………………………………. zł netto(1) 

w tym: 

1. cena netto za dostawę akcesoriów, sprzętu i oprogramowania: 

………………………………………………….. zł, podatek VAT: ………%, 

2. cena netto za szkolenia : ………………………………………………….. zł, podatek VAT: 

………%, 

(1)
ceną oferty netto jest suma cen wskazanych w pkt 1.1. i 1.2 powyżej. 

2. Ponadto w cenę oferty netto chodzą następujące ceny jednostkowe: 

Lp. Nazwa 

 
Ilość  

(w 
szt./godzinac

h) 

Zaoferowany 
model, 

producent 
(należy wskazać) 

 
Cena 

jednostkowa 
netto  
w zł 

(za 1 szt./ godziny) 

 
 

Razem cena netto  
w zł 

(kol. 03 x kol. 05) 



01 02 03 04 05 06 

1 
PRACOWNIA 

MOBILNA - komputer 
przenośny dla ucznia 

132 szt. 
   

2 

PRACOWNIA 
MOBILNA - 

oprogramowanie 
biurowe 

132 szt. 
   

3 
PRACOWNIA 

MOBILNA - mysz 
komputerowa 

132 szt. 
   

4 

PRACOWNIA 
MOBILNA - wózek do 

przechowywania 
komputerów 

7 szt. 
   

5 
INFRASTRUKTURA - 

serwer NAS 
7 szt. 

   

6 
INFRASTRUKTURA - 

UPS 
7 szt. 

   

7 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 
oprogramowanie 

multimedialne tablicy 
Przyroda kl. 4-6 szkoły 

podstawowej 

5 szt. 
   

8 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 
oprogramowanie 

multimedialne 
Matematyka kl. 4-6 
szkoły podstawowej 

5 szt. 
   

9 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 
oprogramowanie 

multimedialne tablicy - 
matematyka gimnazjum 

3 szt. 
   

10 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 
oprogramowanie 

multimedialne tablicy 
biologia gimnazjum 

3 szt. 
   

11 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 
oprogramowanie 

multimedialne tablicy 
chemia gimnazjum 

3 szt. 
   

12 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 
oprogramowanie 

multimedialne tablicy 
fizyka gimnazjum 

3 szt. 
   



13 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 
oprogramowanie 

multimedialne tablicy 
geografia gimnazjum 

3 szt. 
   

14 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 

Tablica interaktywna z 
oprogramowaniem do 

notebooka 

7 szt. 
   

15 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 

Projektor 
krótkoogniskowy z 

uchwytem ściennym 

7 szt. 
   

16 

URZĄDZENIA 
INTERAKTYWNE - 

Instalacja tablicy 
interaktywnej z 
okablowaniem i 

akcesoriami 

7 szt. 
   

17 
URZĄDZENIA 

INTERAKTYWNE -  
Głośniki aktywne 

7 szt. 
   

18 
KOMPUTER DLA 
NAUCZYCIELA - 

Komputer przenośny. 
51 szt. 

   

19 

KOMPUTER DLA 
NAUCZYCIELA -
Oprogramowanie 

biurowe 

51 szt. 
   

20 
KOMPUTER DLA 

NAUCZYCIELA - Mysz 
komputerowa 

51 szt. 
   

21 
KOMPUTER DLA 

NAUCZYCIELA - Torba 
do komputera 

51 szt. 
   

22 
INFRASTRUKTURA 

SIECIOWO 
USŁUGOWA - Switch 

2 szt. 
   

23 
INFRASTRUKTURA 

SIECIOWO 
USŁUGOWA - UTM 

2 szt. 
   

24 

Szkolenie dla 
nauczycieli z 

wykorzystania sprzętu 
TIK i oprogramowania 

w edukacji 
(zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do 
zapytania ofertowego) 

320 godzin 
dydaktycznych 
(w ramach 8 
szkół łącznie) 

Nie dotyczy   



RAZEM NETTO za całość zamówienia 
(2)

  

 

 
 

(2) Podsumowanie tabeli (RAZEM NETTO za całość zamówienia) =cena oferty netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

 

Ponadto oświadczam(y), że oferujemy sprzęt i oprogramowanie, które spełniają wszystkie 

wymagania określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

2. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: ………………… h (należy wskazać w pełnych 

godzinach, zgodnie z pkt. 8.4.2.1 rozdziału 3 Zapytania ofertowego.) 

W przypadku braku wskazania Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował czas reakcji  

na zgłoszenie serwisowe wynoszący 6 godzin i przyzna 0,00 pkt w ramach kryterium nr 2. 

3. Pozostałe oświadczenia Wykonawcy: 

Oświadczam(y), że: 

1) Podana cena oferty jest ceną obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w 

zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Ceny jednostkowe podane w powyższej tabeli są 

cenami ryczałtowymi obowiązującymi w cały okresie rozliczeniowym  

2) Oferuje(my) termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia do dnia zawarcia umowy do dnia 

15 listopada 2017 r. 

3) Oferuje(my) okresy gwarancji zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

4) Przyjmuje(my) termin płatność, zgodny ze wzorem umowy. 

5) Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

6) Ofertę składam(y) na ...........  kolejno ponumerowanych stronach. 

7) Zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy i akceptuję(my) jego treść. 

 

................................., dnia .............................................. 

 

 

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

      (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 


