Załącznik nr 1 do siwz
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP ......................... .................................................
Nr konta bankowego: ......................................................................................................... ......................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................ ...
e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu informatycznego
na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”,
składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w SIWZ za cenę umowną:
………………………………………………………..
Producent, nazwa
handlowa,
nr katalogowy

Cena
jednostkowa
netto

Ilość

Lp

Przedmiot

1

Komputer przenośny *

50

2

Tablet *

24

3

Router WI-FI

2

4

Kontroler WI-FI

1

5

Dysk sieciowy

4

Wartość netto

Wartość brutto
(z podatkiem VAT)
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6
7
8

Pendrive

25

Urządzenie
wielofunkcyjne
Oprogramowanie
graficzne typu
COREL

3
1

Łączna cena

*

W przypadku gdy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w pkt 2, wybór oferty Wykonawcy prowadzić będzie do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - nie
należy podawać ceny brutto.

2. Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
*właściwe zaznaczyć

W sytuacji, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego*, Wykonawca zobowiązany jest wskazać poniżej nazwę (rodzaj) towaru,
którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty
podatku.

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru (nazwa i model,
zgodnie z załącznikiem 5 do siwz), którego
dostawa będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego

Wartość towaru (cena wszystkich
sztuk przewidzianych w siwz),
którego dostawa będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego
bez kwoty podatku (netto)

* obowiązek rozliczenia podatku VAT płaconego przez Zamawiającego będzie miał zastosowanie m. in.
w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia,

UWAGA!
Zgodnie z pozycją 28a załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, mechanizm odwróconego obciążenia dotyczy nabywania przenośnych maszyn do
automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: laptopy i notebooki; komputery
kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety,
notebooki, laptopy - jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji
obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.
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3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

terminie

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

dni

4. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres ..................................... miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru.
5. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie
określonym przez zamawiającego.
7. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej
wskazanych części zamówienia:
Lp.

Część (zakres) zamówienia

Firma (nazwa) podwykonawcy
jeżeli jest znany

1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

8. Oświadczam, że jesteśmy:




mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *
dużym przedsiębiorstwem *

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców
Uwaga – w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców
oddzielnie.

9. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za
jawne.
10. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)
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