Załącznik Nr 1B do SIWZ
..............................................
(pieczęć firmowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTY
Zadanie nr 2
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z licencją)
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona

WYKONAWCA:
.......................................................................................................................................................
(nazwa/firma, adres/siedziba)

.......................................................................................................................................................
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nr telefonu………………….............................. Nr faksu …………………………………..
adres poczty elektronicznej................................................................................................................
NIP.............................................REGON.............................................
Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr ZOPO.271.1.2017 pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu
komputerowego i oprogramowania (w tym licencji) w ramach projektu pn. "Wiedza - najlepsza
inwestycja w Gminie Lanckorona" oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do niniejszej oferty
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2B do SIWZ) za cenę:
cena brutto .......................... zł. (słownie brutto: ……………..…………………......................),
w tym kwota ....................... zł brutto objęta podatkiem od towarów i usług i kwota ….............. zł
netto z zastosowaniem instytucji odwróconego opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Powyższe ceny obejmują pełen zakres określony w SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty z tytułu
należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Udzielamy gwarancji i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia
wykonania przedmiotu umowy tj. protokolarnego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.

4. Oferujemy dodatkowe ..... miesięcy gwarancji (należy wybrać TAK lub NIE poprzez zaznaczenie):
TAK

NIE

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. Płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 60 dni liczonych od daty jej otwarcia.
8. Posiadamy uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w formie .................................. najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
10. Oświadczamy, ze sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący
………………………………...........................……………………………….................................
…………………………………………..……………………………………………………………
(wypełniają przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub konsorcja)
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność
za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Informacje i dokumenty

zawarte na stronach od……………do………….stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie
mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego na stronach od……… do ……….. załączamy
stosowne wyjaśnienia.
13. Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom
(uzupełnić jeśli dotyczy):
l.p.

Zakres powierzonych czynności

Nazwa Podwykonawcy

14. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach następujących
podmiotów (uzupełnić jeśli dotyczy) nazwa (firma) ....................................................................…
……………………………………………………………………………………................……………….
15. Wybór naszej oferty będzie /nie będzie1 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
1

niepotrzebne skreślić.

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich
wartość bez kwoty podatku2: ………………………………………………………..
16. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem3? (należy
zaznaczyć właściwe)

TAK

NIE

17. Niniejszą ofertę składamy na.................. kolejno ponumerowanych stronach.
18. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są :
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. Nr 2B do SIWZ
2) ……………………………………………………..
3) ……………………………………………………..
4) ………………………………………………………
5) ………………………………………………………
6) ………………………………………………………

.......................................................................
(Miejscowość, data)

..........................................................................
(pieczęć i podpis(y) osoby upoważnionej(ych)

Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do
rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. Tylko w przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez podatku VAT czyli wypełnić zdanie drugie oświadczenia w pkt 17.
2

Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe
przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
3

