
  

(pieczęć wykonawcy) 

 Zał. Nr 1 

..............................., dnia .................. 
        (miejscowość) 

 

WYPEŁNIA WYKONAWCA 

Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE 

Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych w Gminie Solina  
w ramach programu "Aktywna tablica" 

 
 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

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

 NIP................................................ REGON..........................................

. 

TEL/FAX...................................... 

 E-MAIL........................................... 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 cenę brutto:  .............................................................................................................................zł 

 słownie brutto:  .............................................................................................................................zł 

 podatek VAT:  .............................................................................................................................zł 

 słownie podatek VAT :  .............................................................................................................................zł 

 Szczegółowa kalkulacja: 

L.P. 
Opis asortymentu 

(sprzętu) zgodnie pkt. 3 
zapytania ofertowego 

Zaoferowany towar 
(Nazwa i typ/model urządzenia, nazwa  

producenta) 

Cena  
jednostkowa 

brutto PLN 
(za 1 szt.) 

ilość 

Razem 
(cena jed. x ilość) 

Cena ofertowa 
brutto 

1. 

Interaktywny monitor 
dotykowy 

Podać następujące informacje: 

Nazwa i model urządzenia: 
....................................................................................... 

Nazwa  
producenta:.............................................................. 

 

 

4 szt. 

 

 

3. Oświadczam, że:  

 1) Zaoferowany asortyment (sprzęt) spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu 

ofertowym, ofertowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
 2) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich żadnych uwag, 

 3) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, zakresem zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych uwag,  

 4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia 

umownego, 
 5) zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na  warunkach wymienionych we 

wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
 6) jestem  w  pełni  uprawniony  do  zawarcia  niniejszej umowy,  oraz  że  osoby  podpisujące umowę są 

prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy, co potwierdza  

załączone pełnomocnictwo potwierdzone za zgodność z oryginałem. Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa  nie 
dotyczy osoby fizycznej działającej we własnym imieniu. 

 7) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 



 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są: 

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

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

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

5. Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że: 

 1) Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli: 
  a) złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania, 

  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona, 
  c) wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w  interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego, 
 2)  nie przysługują mi do Zamawiającego żadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez 

wyboru wykonawcy. 

 

……….........……,dnia…………... 

 

 

 ………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 

(pieczęć Wykonawcy) 

 


