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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

..................................................................... 
             (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

O  F  E  R  T  A 
 

Data sporządzenia oferty 
 

 

Dane o Wykonawcy/nazwa (firma) 

albo imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsce zamieszkania i adres/ 

telefon, fax, e-mail 

NIP 

REGON 
 

 

 

 

 

Wykonawca z sektora małych*/średnich* przedsiębiorstw 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.                 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829 z późn. zm.) 

* niepotrzebne skreślić 

Określenie przedmiotu 

 oferty zgodnie z przedmiotem 

zamówienia określonym w pkt. III 

SIWZ 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu               

„Z techniką w przyszłość”  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Cena oferty brutto 
 

 

1/ cyfrowo: ……………………………………………….. 

2/ słownie:  ……………………………………………….. 
    

…………………………………………………………… 

 
 

Cena oferty netto 
 

 

1/ cyfrowo: ……………………………………………….. 

2/ słownie:  ……………………………………………….. 
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…………………………………………………………… 

    

…………………………………………………………… 

Podatek VAT 

 

1/ stawka ………… % 

2/ kwota (cyfrowo): ……………………………………… 

    

…………………………………………………………… 

3/ kwota (słownie): …................................................. 

….................................................................................. 
 

Termin wykonania zamówienia …............... dni licząc od daty zawarcia umowy 

Termin związania ofertą, zgodnie z 

pkt. IX.1 SIWZ 
…………………. dni 

Okres gwarancji na: 

 

1/ zestawy komputerowe 

 

2/ laptop 

 

3/ drukarkę laserową ze skanerem 

i kopiarką A4 

 

4/ drukarkę laserową 

 

5/ drukarkę atramentową 

 

6/ skaner płaski 

 

 

 

1/  …................ miesięcy 

 

2/ …................ miesięcy 

3/ …................ miesięcy 

 

4/ …................ miesięcy 

 

5/ …............... miesięcy 

 

6/ …............... miesięcy 

Warunki płatności określone 

w § 6 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ 

 

1/ sposób płatności: …………………………………… 

2/ termin zapłaty: 30 dni 
 

Podwykonawcy 
(Jeżeli Wykonawca nie wypełni wiersza, 

Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie 

przewiduje podwykonawstwa) 

 

 

 

 

 

 

Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części  

zamówienia Podwykonawcy/-om? 
 

1/ TAK*                  2/ NIE* 
 

Jeżeli „TAK” należy wskazać: 

a) część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
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zamierza  powierzyć  Podwykonawcy/-om: 

…................................................................................. 

której  wartość lub procentowa część zamówienia 

wynosi: ….................................................................... 

b) firmę Podwykonawcy/-ów (jeżeli jest znana): 

……………………………………………………………

… 

……………………………………………………………

… 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

Informacja,czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego: 

 

* wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego** 

 

* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

…..........................................................................................................................…, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług 

powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: .............................…......................... zł 

netto** 
 

** niepotrzebne skreślić 

(Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów, Zamawiający przyjmie, że wybór oferty 

nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego) 
 

 

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …......... do ….............. 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                             o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. Informacje 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa są podkreślone w wykazie załączników do 

oferty i umieszczone w oddzielnym pakiecie opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. 
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Wykaz wszystkich załączników do oferty: 

1. 

                                                                    

2. 

                                                                    

3. 

                                                                   

4. 

                                                                   

5. 

Oświadczamy, że: 
 

* zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
 

* akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu                       

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 
 
 

                                                                         ................................. 
                                                                                      (podpis Wykonawcy) 


