II.
II.1.

Oferta cenowa:
nazwa wykonawcy: ………………………………………………………….………………..

II.2.

adres wykonawcy: …………………………………………..………………………………...

II.3.

NIP: …..………………………………….; nr telefonu: ……………………………………...

II.4.

regon: ..…………………………………...; e – mail: ………………………………………..

II.5.

nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………..…….

II.6.

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto………………………………… zł w tym:
- netto: ………………………………… zł
- podatek VAT ………………………… zł

W celu prawidłowego wyliczenia ryczałtowej ceny brutto należy wypełnić poniższą tabelę:

Produkt

Producent, model

Gwarancja
Cena
Wartość brutto
w
szt. jednostkowa
(zł)
miesiącach
brutto (zł)

Serwer Plików

2

Dyski do serwera
plików

8

Monitor 27”

2

Monitor 24,1”

3

Monitor 24”

20

Dysk SSD 960GB

2

Dysk SSD 240GB

57

Dysk HDD 4TB

1
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Produkt

Producent, model

Gwarancja
Cena
Wartość brutto
w
szt. jednostkowa
(zł)
miesiącach
brutto (zł)

Laptop

1

Procesor

7

Płyta główna

7

Pamięć RAM

7

Zasilacz

7

Obudowa
komputerowa

4

Klawiatura i mysz
(zestaw)

10

Napęd optyczny

4

System operacyjny

4

Oprogramowanie
biurowe

5

Oprogramowanie
narzędziowe

1

Słuchawki

5

Głośniki 2.0

10

Głośniki 2.1

5

Kamera
internetowa

10

Telefon
bezprzewodowy

10
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Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

II.7.

Oświadczam, podzespoły i oprogramowanie, które oferuję w ramach złożonej oferty są
fabrycznie nowe, oryginalne, nieużywane i nieuszkodzone.

II.8.

II.9.

Oświadczam, że zaoferowane urządzenia posiadają certyfikat CE.

II.10. Oświadczam, że oferowane urządzenia elektroniczne są objęte gwarancją producenta
kierowaną do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
II.9.

Dokonam dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

II.10. Oświadczam, iż ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi, jednoznacznymi, kompletnymi
i ostatecznymi oraz zawierają wszystkie koszty związane z przedmiotową dostawą.
II.11. Złożona oferta (dotyczy tzw. Odwróconego VAT):
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

II.12. Tajemnica przedsiębiorstwa:
żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Numery stron w ofercie
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji
od
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do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………….

II.13. Zawarty w zaproszeniu do składania ofert projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II.14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
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).

.……………………………………..
Data, podpis, pieczątka Wykonawcy
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