
 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
                     nazwa i adres Wykonawcy  

…………………………………………. 
…………………………………………. 
                   telefon, faks, NIP, REGON 
 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup i dostawa plotera, 
oprogramowania i tonerów 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, 
opublikowanego przez Zamawiającego: 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
- w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi, 
- na stronie internetowej: www.zspbialobrzegi.edu.pl. 
 

I. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 
a) ……………………………………………………………………………………… zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 
b) w tym podatek VAT w wysokości …………..%, tj. …………………………………..… zł. 
- która stanowi wynagrodzenie maksymalne za wykonanie całości zamówienia i wynika                   
z przedstawionego poniżej kosztorysu ofertowego: 
 

Lp. Nazwa 
Parametry techniczne 
oferowanego towaru 

Gwarancja 
(mies.) 

Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Cena brutto 

Stawka 
VAT  

% 

1. Ploter 
Szczegółowo określone                 
w Załączniku nr 1 do SIWZ 

 
1 

   

2. 
Oprogramowanie do 
tworzenia grafiki 

Szczegółowo określone                 
w Załączniku nr 2 do SIWZ 

 
8 

   

3. 
Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego 

Szczegółowo określone                          
w Załączniku nr 3 do SIWZ 

 
6 

   

 
II.  Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

III.  Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń. 

IV.  Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia wynikające z informacji zawartych w SIWZ. 

V. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany                          
w specyfikacji. 



 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

VI.  Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania 
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym                            
przez zamawiającego. 

VII.  Dostawę wykonam w terminie do 8 maja 2015 roku. 
VIII.  Upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie 

zobowiązań umowy, która zostanie wpisana do umowy to: 
.………..……………………………....…………………………………........................ 
tel. ………………………………………… fax. ………………………………………,  

IX.  Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane. Cała oferta 
składa się z ............... stron.     

 

 

 

 

.........................................                                    ....................................................................... 
  (miejscowość, data)                                                (podpisy i pieczątki osób 
                                                                               upoważnionych do podpisania oferty)  
 

 


