
 
 

        Załącznik 1- Formularz ofertowy 
 

……………………..., dnia ………………….. 

…………………………………..         

       Dane/pieczęć Oferenta 
  

 

  

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania „Dostawa wyposażenia  na potrzeby placówek 

oświatowych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami opisanymi 

w zaproszeniu do złożenia ofert  o parametrach wskazanych w Szczegółowym opisie  

przedmiotu zamówienia,  za cenę ofertową: 

 

A) Zamówienie I Dostawa  wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krynicy 

Cena ofertowa brutto wynosi :..........................................................zł 

(słownie:...............................................................................................................................) 

w tym:  podatek VAT …..% tj. w kwocie  ………………zł 

(słownie:...............................................................................................................................) 

 

B) Zamówienie II Dostawa  wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie  

 

Cena ofertowa brutto wynosi :..........................................................zł 

(słownie:...............................................................................................................................) 

w tym:  podatek VAT …..% tj. w kwocie  ………………zł 

(słownie:...............................................................................................................................) 

C) Zamówienie III Dostawa  wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Suchożebrach  

 

Cena ofertowa brutto wynosi :..........................................................zł 

(słownie:...............................................................................................................................) 

w tym:  podatek VAT …..% tj. w kwocie  ………………zł 

(słownie:...............................................................................................................................) 



 
 

 

 

2. Szczegółowy formularz Zbiorcze zestawienie sprzętu zawierający wycenę kosztów 

realizacji zamówienia wraz z informacją wskazującą jednoznacznie zaoferowany sprzęt 

przedkładam w załączeniu. Zbiorcze zestawienie sprzętu stanowi integralną cześć oferty. 

(wraz z ofertą należy również złożyć specyfikację zaoferowanego modelu, celem 

weryfikacji przez Zamawiającego parametrów).  

3. Oferowany okres gwarancji na dostarczone wyposażenie wynosi .....................  miesięcy  

(min 12 m-cy 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  Sprzęt o wartości min. 60% kwoty każdego 

Zamówienia (I, II, i III): w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, pozostałe 

objęte zamówieniem towary w terminie do 30-04-2022r. 

5. Oferuję/my wyposażenie - towary będące przedmiotem zamówienia spełniające  wymogi 

wskazane przez zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz  Szczegółowym 

opisie  przedmiotu zamówienia.  

6. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej 

warunkach,  w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

7. Akceptujemy warunki wynikające z Zapytania ofertowego z załącznikami i w przypadku 

wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania Zamówienia  na określonych 

tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na okres ……. dni. 

10. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

postępowaniu  

pn: „Dostawa wyposażenia  na potrzeby placówek oświatowych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”.* 

_________________________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

……..….…………………. 

Podpis osób uprawnionych 


