
Załącznik nr 1 do siwz 

....................................................
     pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

na „zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca fabrycznie nowych:
komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych

 i projektora multimedialnego”

Ja(My)  niżej podpisany(ni)

...........................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz

...........................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...........................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Oświadczam, że:

I . zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i  na warunkach płatności określonych
w siwz:

- zgodnie z opisem w załączniku nr 8 do siwz :

za łączną cenę: ...................................................................... zł brutto*

*  cena zawiera podatek VAT zgodnie z  obowiązującymi przepisami,  w przypadku wykonawcy zagranicznego
należy wpisać kwotę netto.

II. wykonawca:

1. wykona przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2. zapoznał się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami i nie wnoszę (wnosimy) zastrzeżeń, przyjmując

warunki w nich zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 
3. akceptuje  wzór  umowy  (załącznik  nr  7  do  siwz)  i  w  przypadku  wybrania  jego  oferty  zobowiązuje  się

do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia   

.........................................................................................................................................................................................*
   *(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców proszę  wypełnić powyższy punkt);

III. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

IV. Oświadczamy, że wybór naszej oferty  będzie*/nie będzie*  (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Brak skreślenia oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
W  sytuacji,  gdy  wybór  oferty  Wykonawcy  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego  (np.  obowiązek  rozliczenia  podatku  VAT  płaconego  przez  Zamawiającego  m.in.  w  przypadku
mechanizmu odwróconego obciążenia, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w ofercie: 

- część zamówienia, którejdotyczy ………………………………………………………..……..……………………



-  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania:
…………………………………………………………………………...................................….....................................

- wartość towaru lub usługi,  których  dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego bez kwoty podatku (netto): ........................………………………………………………...…

V. oferta została złożona na ...... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr …...

VI. Dane wykonawcy:

a) NIP:               .....................................................

b) REGON:        .....................................................

c) Telefon          .....................................................

d) Faks               .....................................................

e) nazwa banku: ....................................................

f) nr konta:        .....................................................

g) adres mailowy …...............................................

..................................................                                  .............................................................................................
Miejscowość, data                                                              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                              w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


	OFERTA CENOWA

