Zadanie publiczne pn. „ Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018 r.”

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik
nr 1
do zapytania ofertowego nr
11/2018
(znak sprawy PPP.0710-16/12/18)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
ul. Polna 1
16-100 Sokółka

Sokółce

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 zapytaniu ofertowym na dostawę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sokółce sprzętu komputerowego i kamery HD w ramach zadania publicznego pn.
,,Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z
zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi- edycja 2018r.”, realizowanego przez
Powiat Sokólski
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]

[zł]

model,

typ,

[zł]

parametr*
1.
2.
3.

stacja robocza
monitor LED 22”
urządzenie
wielofunkcyjne A-4
mono

1
1
5
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4.
Kamera HD
RAZEM BRUTTO

1

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

2. Na oferowany zestaw komputerowy zobowiązuję się udzielić 36-miesięcznej gwarancji a
na urządzenia wielofunkcyjne i kamerę HD zobowiązuję się udzielić 24- miesięcznej
gwarancji.
3. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie 30 dni od podpisania umowy.
4. 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,
- 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:

…………………………………………..............................................
5. Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy
wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................
6. 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)

