
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
z dnia  14.05.2020 r. 

  
Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa:  ................................................   
Siedziba:  ................................................    
Numer telefonu: ……........................................   
Numer REGON: ................................................ 
Numer NIP:  ...............................................  
 

Gmina Lipnik,  
Lipnik 20,  
27-540 Lipnik  
  

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 14.05.2020 na „Zakup sprzętu 
komputerowego do programu Zdalna Szkoła” oferujemy wykonanie zamówienia: 

Oferowany przedmiot: 
Laptop: 
Producent:   ................................................. 
Model:   ................................................. 
System operacyjny:  ................................................. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do formularza oferty szczegółowych 
parametrów techniczno-użytkowych oferowanego sprzętu (opisy, specyfikacje techniczne). 
 

Cena oferty 

Cena jednostkowa netto za 1 szt.- ……………………… zł VAT 23% - …………………… zł 

Cena jednostkowa brutto za 1 szt. - ............................................................. zł 

 (słownie: ...............................................................................................................) 

Łączna wartość zamówienia brutto dla 18 szt. ................................................... zł 

(słownie: ........................................................................................) 

 
 
Cena jednostkowa netto za 1 licencję MS Office 2019 EDU- ……………………………. zł 

VAT 23% - ……………………………… zł 

Cena jednostkowa brutto za 1 licencję MS Office 2019 EDU - ............................................. zł 

 (słownie: ...............................................................................................................) 



 

 

Łączna wartość zamówienia brutto dla 18 licencji MS Office 2019 EDU ..................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy.  
 
Oświadczamy, że 
a) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na 
składanie ofert. 
b) Posiadamy niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz dysponujmy potencjałem 
technicznym, kadrowym i znajdujmy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
c) W stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 
d) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru 
naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... 

..........  zakres odpowiedzialności 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 


