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Załącznik nr 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

     FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

 ul. Czajewicza 2/4 

05-500 Piaseczno 

 

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę 5 komputerów stacjonarnych z 

oprogramowaniem, 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem 

dla PUP  w Piasecznie 

 

  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy (imię i nazwisko)................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców (pełna nazwa/y i adres/y) 

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

 

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

 

 

 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

 

 

 

 

 

 

 

 
pieczęć  Wykonawcy 

  

BRUTTO LICZBOWOBRUTTO LICZBOWO::  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................PLN.....................PLN  

BRUTTO BRUTTO 

SŁOWNIESŁOWNIE:..........................................................................:........................................................................................................................................................................................................................ZŁOTYCHZŁOTYCH  
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Łączna cena ofertowa została obliczona na podstawie tabeli – „formularza cenowego” 

zamieszczonego poniżej i jest wynikiem sumy kosztów brutto poszczególnych kosztów. 

Lp Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Ilość 

(sztuk) 

Marka  

i model 

proponowanego 

sprzętu 

Okres gwarancji Wartość netto 

w PLN 

Wartość 

brutto  

w PLN 

1. Komputer stacjonarny 

(all in one)  z 

oprogramowaniem 

 5  3- letnia gwarancja 

on-site ( na miejscu 

u klienta) 

  

2. Komputer 

przenośny/laptop z 

oprogramowaniem 

10  3 letnia pisemna  

gwarancja   

producenta z usługą 

w punkcie 

serwisowym 

producenta lub 

autoryzowany przez 

producenta punkcie 

  

Razem:   

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym ..................................................................................... 

Wszelką korespondencję w ramach niniejszego zamówienia należy kierować na: 

fax. .................................................... lub e-mail: ..............................................@................................................ 

lub adres do korespondencji: 

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

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

(adres uzupełnić jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy) 

  

1. Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy w terminie określonym 

w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim  zawarte. 

4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej 

przedmiot zamówienia, w tym niezbędne uprawnienia do należytego wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

5. Oświadczam , iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczam iż dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
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8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym. 

9. Akceptuję/emy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

10.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest 

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

11. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

a) ....................................................................................................... 

b) ....................................................................................................... 

c) ....................................................................................................... 

d) ....................................................................................................... 

e) ....................................................................................................... 

f) ....................................................................................................... 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym 

**  Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one 

poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

 

      Piaseczno, dn…………………………….              .................................................................  

Podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

 

 


