Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1
do SIWZ OR-IV.272.8.2018.JG
Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisany .................................................................................................................
działając

w

imieniu

i

na

rzecz

…………………...................................................................... ....................................................
...................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy):

tel. .........................................................

fax .........................................................

e- mail: ………......................................
(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w zapytaniu ofertowym.)

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu do
prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek
uniwersalnych z odczytem cyfrowym w ramach realizacji projektu "Kompetentni i wykwalifikowani"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś
priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na
rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

I. Składam ofertę w zakresie realizacji I części zamówienia tj.: dostawa do Starostwa
Powiatowego w Sokółce sprzętu komputerowego i oprogramowania
1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową ……….….. zł brutto wg poniższej kalkulacji:
lp

przedmiot

Oferowany

Ilość

cena

VAT

cena

Wartość

producent,

[szt.]

netto

%

brutto

brutto [zł]

model,

typ,

[zł]

[zł]

parametr*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

stacja robocza
monitor LED 22”
monitor LED 42”
tablet multimedialny 7”
urządzenie
wielofunkcyjne A4 laser
mono
drukarki laserowe mono
A4
drukarki laserowe kolor
A4

6
6
1
5
2

23
23
23
23
23

1

23

1

23

8.
skaner A4
9.
zasilacz UPS 400VA
10.1 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
HP
E190i
IPS
Display/HSTND-3891-W
10.2 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
Dell P 2217H
10.3 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
Samsung
LS22C45K/S22C450MW
10.4 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
AOC
E2270swn/215LM00041
10.5 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
HP
Elite
Display
E201/HSTND-3691-A
10.6 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
Dell P2417Hc
10.7 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
Dell P2213t
10.8 filtr prywatyzujący do
monitorów ekranowych
Dell ST220Lc
11.
kabel Patchcord 3 m
12. kabel Patchcord 5 m
13. oprogramowanie biurowe

1
31
3

23
23
23

3

23

4

23

2

23

2

23

1

23

1

23

1

23

20
20
6

23
23
23
RAZEM BRUTTO

*) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu.

2. Na stacje robocze i monitory zobowiązuję się udzielić ……. miesięcznej gwarancji, a na pozostały
sprzęt i oprogramowanie …… miesięcznej gwarancji, przy czym gwarancja na filtry prywatyzujące –
12 miesięcy.
3. Zobowiązuję się zrealizować I część zamówienia w terminie ……. dni od podpisania umowy.

II. Składam ofertę w zakresie realizacji II części zamówienia tj.: dostawa do Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce sprzętu komputerowego i sprzętu do prezentacji multimedialnej
1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową ……….….. zł brutto wg poniższej kalkulacji:
lp

przedmiot

Oferowany

Ilość

cena

VAT

cena

Wartość

producent, model, [szt.]

netto

%

brutto

brutto [zł]

typ, parametr*

[zł]

[zł]

1.
2.
3.

stacja robocza
monitor LED 24”
urządzenie
wielofunkcyjne A3 laser
mono
4.
projektor multimedialny
5.
ekran projekcyjny
RAZEM BRUTTO

10
10
1

0
0
23

1
1

23
23

*) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu.

2. Na stacje robocze i monitory zobowiązuję się udzielić ……. miesięcznej gwarancji, a na pozostały
sprzęt i oprogramowanie …… miesięcznej gwarancji, przy czym gwarancja na lampę 36 miesięcy (do
3000 h).
3. Zobowiązuję się zrealizować II część zamówienia w terminie ……. dni od podpisania umowy.
III. Składam ofertę w zakresie realizacji III części zamówienia tj.: dostawa do Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce oprogramowania dydaktycznego do programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie i symulatora do nauki programowania
1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową ……….….. zł brutto wg poniższej kalkulacji:
lp

przedmiot

Oferowany

Ilość

cena

VAT

cena

Wartość

producent,

[szt.]

netto

%

brutto

brutto [zł]

model,

typ,

[zł]

[zł]

parametr*
1.

2.
3.

Oprogramowanie
dydaktyczne
do
programowania
obrabiarek sterowanych
numerycznie
w
zakresie toczenia i
frezowania oraz do
tworzenia
rysunków
CAD/CAM
i
przetwarzania
rysunków na programy
maszynowe dla tokarek
i frezarek
symulator do nauki
programowania

1 kpl

23

2

23

tokarka uniwersalna z
odczytem cyfrowym

2

23

(9+1
stanowisk)

RAZEM BRUTTO
*) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu.

2. Na symulator do nauki programowania zobowiązuję się udzielić …… miesięcznej gwarancji, na

tokarkę uniwersalną z odczytem cyfrowym …… miesięcznej gwarancji a na oprogramowanie
dydaktyczne do programowania obrabiarek 24 miesięcznej gwarancji.

3. Zobowiązuję się zrealizować III część zamówienia w terminie ……… dni od podpisania umowy.
IV. Oświadczenia wspólne dla wszystkich części zamówienia
1. Oświadczam, że:
- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z
uwzględnieniem postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym,
- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym okres związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,
- wybór naszej oferty będzie prowadził* / nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004 r. (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2112 z późn. zm.).
* niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego – należy wskazać:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
……………………………………………………………………..……………………………………
...................................................................................................................................................................
- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:………………………………………….................................
2. Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać
część zamówienia i firmę podwykonawcy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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,). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. 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 (np.
wpisując zwrot ,,nie dotyczy” lub przez jego wykreślenie).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

