Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nr ZP.271.43.2017/RPO
.....................................................
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ
Nazwa

OFERTOWY

Wykonawcy

.....................................................................................................................................................
Adres
.....................................................................................................................................................
woj. …………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………………………………………………………………
nr. tel.: ………………………………………………………………………………..
nrfaksu: ……………………………………………………………………………..
adres e-mail: ……………………………………………………………………….
Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………
Osoba /osoby uprawniona/e do podpisania umowy (zgodnie z dokumentem rejestrowym)
....................................................................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z
montażem urządzeń sieci komputerowej w ramach projektu: „Upowszechnienie edukacji
przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja,
składam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptuję w całości wszystkie warunki
zawarte w zapytaniu ofertowym, w tym wzór umowy, oferując za wykonanie zamówienia:

koszt wykonania zamówienia (cena)* ……………….………………………złotych brutto

(słownie………………………………………………………………………………...………..złotych),
w tym oferuję następujący sprzęt wchodzący w zakres zamówienia:

Lp.

Rodzaj sprzętu (zgodnie z
opisem przedmiotu
zamówienia)

1

ROUTER UTM TYP 1

2

3

Producent i
nazwa

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łącznie
netto

VAT

Cena
łącznie
brutto

1 szt.

PUNKT DOSTĘPOWY

Usługa montażu
urządzeń i sieci wraz z
uruchomieniem i
wdrożeniem

Ilość

3 szt.

------------------

------------

UWAGA!
W Kolumnie pn.: ,,Rodzaj sprzętu’’ Wykonawca zobowiązany jest podać zaproponowany przez siebie
sprzęt (producenta, nazwę produktu, dokładny numer modelu). Wykonawca nie podaje serii, ani rodziny
produktu, tylko oznaczenie pełnego symbolu produktu np.: 54V-xx.
Wykonawca może zaproponować produkt o nie gorszych parametrach niż określone w opisie przedmiotu
zamówienia.

Zobowiązuję się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie do ….….
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
2.

3.
4.

Udzielam …….. miesięcy gwarancji na oferowane urządzenia oraz wykonaną usługę instalacji.

Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy.
Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze zapytaniem ofertowym na wykonanie
przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu
5.

7.

Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni.
8.

Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam** powierzyć części zamówienia podwykonawcom:

Lp.

Wskazanie części zamówienia

Wskazanie firm podwykonawców

1.
2.

...................., dn. _ _ . _ _ .2017 r.

....................................................
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

UWAGA:
* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z
definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz.
915 z późn. zm.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym.

** niepotrzebne skreślić . W przypadku niedokonania skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie.

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
Nr ZP.271.43.2017/RPO

..............................................
..............................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na:
dostawę wraz z montażem urządzeń sieci komputerowej w ramach projektu: „Upowszechnienie
edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja,
oświadczam/my, że:
a) posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
c) dysponuję (-my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) nie jestem/jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

.....................................
Miejscowość/Data

....................................................................
Podpis osoby upoważnionej do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)

