
Załącznik numer 1 do siwz 
 
 
Nazwa Wykonawcy  
Dokładny adres (miejscowość i data) 
REGON 
NIP 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym 
Numer telefonu 
Numer faksu 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dla przetargu nieograniczonego– oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia 

określonego w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy z 

zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
1. Oświadczamy, że łączna cena naszej oferty wynosi: 
a) bez podatku VAT .............................. zł (PLN), słownie ............. 
b) z podatkiem VAT ...............................zł (PLN), słownie: ........................................................ 
c) podatek VAT wynosi .........................zł (PLN) wg stawki ..................%. Formularz cenowy 
zawarty jest na ................ stronach oferty. 
2. Oświadczamy, że dostarczymy urządzenia wielofunkcyjne kolorowe/monochromatyczne 
o parametrach nie gorszych niż 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku numer ……………. do 
specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Szczegółowe parametry urządzeń wielofunkcyjnych zawarte są na 
..........stronach oferty. 
Oferujemy sprzęt produkowany przez …………………………….…………., model ……………………. 
3. Udzielimy gwarancji na okres ………………………… 
4. Oświadczamy, że osobą, które będą współpracowały z zamawiającym na etapie dostawy 
sprzętu będą: 
1) imię i nazwisko ……………….. 
a) telefon ………………….. 
b) fax. ………………….. 
c) mail ……………………. 
2) imię i nazwisko ……………….. 
a) telefon ………………….. 
b) fax. ………………….. 
c) mail ……………………. 
5. Oświadczamy, że: 
1) oferowany sprzęt jest produktem uznanych i renomowanych producentów oraz 
charakteryzować się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkownika; 



2) w zakresie oprogramowania standardowego będziemy przestrzegać przepisów ustawy 
Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.). 
3) w zakresie sprzętu i oprogramowania systemowego - jednolita platforma sprzętowa z 
możliwością skalowania; 
4) w okresie gwarancji będziemy wymieniać zepsute części i podzespoły na fabrycznie 
nowe. 
6. Oświadczamy, że osobą , która będzie współpracowała z zamawiającym na etapie 
realizacji zamówienia jest: 
imię i nazwisko ……………….. 
a) telefon ………………….. 
b) fax. ………………….. 
c) mail ……………………. 
 
7. Jeżeli nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą umowę z naszej strony będzie 
podpisywał 
………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko oraz 
funkcja) – zgodnie z KRS/na podstawie pełnomocnictwa.* 
8. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, który stanowi załącznik numer ……………… 
do siwz, w tym w szczególności: 
a) warunki płatności – wyrażamy zgodę na § ..................wzoru umowy; 
b) kary umowne – wyrażam zgodę na § .................. wzoru umowy. 
9. Oświadczam, że strony ...................... oferty są zastrzeżone/nie są zastrzeżone * - zgodnie z 
pkt 1.4 siwz. 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
…………………., dnia ……………………… podpis ……………………………. 
 


