Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu
sprz
komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach zadania:
„Doposażenie placówki w sprzęt
ęt i materiały dydaktyczne niezbędne
niezb dne do realizacji kształcenia zawodowego”
zawodowego

Załącznik
ącznik nr 1b
1 do SIWZ

OFERTA
Nazwa i adres wykonawcy:
(Zgodnie z danymi rejestrowymi.. W przypadku gdy ofertę
ofert składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie nnależy wpisać dane
dotyczące
ce wszystkich podmiotów wspólnie ubiegaj
ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów) a nie tylko
pełnomocnika.)

.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Województwo: .................................................
NIP: .................................................................
............................................................
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym ......................
.......................................
adres e-mail Wykonawcy ………………………………………………………………..….
………………………………………………………………
adres do korespondencji ……………………………………………………………………..
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Zamawiają
Zespół Szkół Technicznych
ul. Matuszczaka 7, 35-084
35
Rzeszów
Nawiązującc do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. Dostawa sprzętu
sprz
komputerowego i urządzeń
ądzeń peryferyjnych w ramach zadania: „Doposażenie
„
placówki w sprzętt i materiały dydaktyczne niezbędne
niezb dne do realizacji kształcenia
zawodowego”

CZĘŚĆ 2: Dostawa zintegrowanego systemu pracowni językowej
j
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym
obj
specyfikacj
specyfikacją
istotnych warunków zamówienia na następujących
nast
zasadach:
1) cena ryczałtowa netto:........................................................
netto
zł
słownie złotych: ..............................................................................................
..............................................................................................
2) Stawka i kwota podatku VAT……………………….%
VAT
(tu
tu podać stawkę VAT)
tj. ……………………………… zł
3) cena ryczałtowa brutto:........................................................
brutto:
................................ zł
słownie złotych: ..............................................................................................
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Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu
sprz
komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach zadania:
„Doposażenie placówki w sprzęt
ęt i materiały dydaktyczne niezbędne
niezb dne do realizacji kształcenia zawodowego”
zawodowego

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na warunkach określonych
okre
w SIWZ. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi
kojmi oraz warunki płatności
płatno
–
zgodne z zapisami przedstawionymi w SIWZ i projekcie umowy.
2. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na okres:
…………………………….. miesięcy*
*tu podać okres gwarancji

3. Oświadczamy, że
e zapewnimy czas dostawy przedmiotu zamówienia w terminie:
……………………………… dni roboczych*;
*tu podać termin realizacji zamówienia

4. Oświadczamy, że uważamy
uważ
się za związanych niniejszą
ą ofertą przez okres
wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy
zobowią
się,, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na wyżej
wy
wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
zamawiaj
8. Oferta:
nie zawiera informacji stanowiących
stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa,
ębiorstwa, w rozumieniu
art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst
tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
póź zm.,)***
zawiera informacje stanowiące
stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa
ębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
n
konkurencji (tekst
tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
pó
zm.,).
Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu znajdującego
znajduj
się
w rozdziale IX SIWZ***
Uzasadnienie

(należy
ży

przedsiębiorstwa):

……………………………………………………………………………

wykaza
wykazać,

ze

zastrzeżone
one

informacje

stanowią
stanowi

tajemnicę

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie można złożyć
ż ć na osobnym podpisanym dokumencie.

9. Informuję, że wybór mojej oferty****:
nie będzie prowadzić
prowadzi do powstania u Zamawiającego
amawiającego obowiązku
obowi
podatkowego.
będzie prowadzićć do powstania u Zamawiającego
Z
cego obowiązku podatkowego
następujących towarów/usług:
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Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu
sprz
komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach zadania:
„Doposażenie placówki w sprzęt
ęt i materiały dydaktyczne niezbędne
niezb dne do realizacji kształcenia zawodowego”
zawodowego

………………………………………………… - …………………………..
Nazwa towaru/usługi

wartość bez kwoty podatku VAT

………………………………………………… - …………………………..
Nazwa towaru/usługi

wartość bez kwoty podatku VAT

…………………………………………..
Podpisano
(upoważniony
niony przedstawiciel wykonawcy)

*w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających
ubiegaj
się
wspólnie
pólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony
upowa
przez nich Wykonawca
** w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców informację
informacj albo listę
ę składa każdy
ka
z wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówie
zamówienia lub upoważniony przez nich Wykonawca
***Zaznaczyć właściwe.
ciwe. Brak zaznaczenia b
będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza
cza do OFERTY informacji stanowi
stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.. W przypadku gdy oferta zawiera
z
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
przedsi
należy do
oferty załączyć uzasadnienie.
składaj ofertę, informuje zamawiającego,
cego, czy wybór oferty b
będzie prowadzić
****Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, Wykonawca, składając
do powstania u zamawiającego
cego obowiązku podatkowego, wskazuj
wskazując nazwę (rodzaj)
j) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuj
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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