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     Załącznik nr 2 
Pełna nazwa Wykonawcy:      
………………………………………………….…………………….  
Adres siedziby Wykonawcy: ……………………………………… 
Nr wpisu do właściwego rejestru: ………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………….................. 
Nr telefonu: ………………………………………………………… 
Nr faksu: …………………………………………………………… 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białobrzegach 

        ul. Żeromskiego 86 
26-800 Białobrzegi 

OFERTA WYKONAWCY 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup, dostawę, podłączenie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku 
pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia za kwotę netto ....................................... zł, plus należny podatek VAT, co łącznie stanowi 
kwotę brutto 
………………………………………………………………………….………….……………………… zł  
(słownie …………………………………………………………………………………………………. zł). 
Oferowane okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji wynoszą: 

Numer 
pozycji 

Nazwa Okres gwarancji 

1 Urządzenie wielofunkcyjne   

3 
Podzespoły umożliwiające montaż komputera 
osobistego 

 

4 
Elementy komputera osobistego umożliwiające  
jego rekonfigurację 

 

18 Komputer uczniowski  
19 Monitor  

63 
Projektor multimedialny krótkoogniskowy wraz 
z ekranem 

 

66 Urządzenie wielofunkcyjne (hotelarskie)  
69 Projektor multimedialny   

 
Oświadczam, że: 
a) zapoznaliśmy się z SIWZ, projektem umowy i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie                                         

z zawartymi w niej ustaleniami oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SIWZ i projektu umowy, 
b) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji 

zawartych w SIWZ, 
c) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, 
d) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ, 
f) w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
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g) gwarantujemy niezmienności ceny przez cały okres obowiązywania umowy, 
h) wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane, cała oferta składa się                         

z ............... stron, 
k) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 5 grudnia 2014 roku, 
l) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia,                         
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym                 
przez Zamawiającego, 

m) upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie zobowiązań 
umowy, która zostanie wpisana do umowy to: 

 -  …………..…………………………….... tel. ……………………… fax. …………………..,  
 
 
 
 
.........................................                  .................................................... 
  (miejscowość, data)                                 (podpisy i pieczątki osób 
                                                                                                            upoważnionych do podpisania oferty)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreśić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


