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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/17/10.1.3 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

........................................... 
                Pieczęć   Wykonawcy    

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Pełna nazwa Wykonawcy  

NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

Adres siedziby Wykonawcy  

Telefon  

E-mail  

Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące projektu  

„Nasza Szkoła – Twoją szansą!” realizowanego przez firmę Memo Art Gabriela Sus w partnerstwie z Gminą  

Laskowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.3 

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – projekty konkursowe, ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, składam niniejszą Ofertę: 

 

 

1. Oferuję łączną wartość brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia w wysokości : 

 

 

………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………….…… zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 
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UWAGA:  

Ceny podane przez Wykonawcę w wierszu 12 tabeli nr 1, winny być równe wartości podanej w ust. 1 i 

zgodne ze specyfikacją techniczna podana w zapytaniu ofertowym. 

 

Tabela 1.  

Lp. Zbiorcze zestawienie zamówienia Ilość Cena brutto za  1 szt (zł) Cena brutto za  całość (zł) 

1 Wizualizer 2 szt.   

2 Tablica interaktywna 2 szt   

3 Głośniki (para) do tablicy 

interaktywnej 

2 szt.   

4 Moduł bezprzewodowego 

połączenia tablicy z komputerem  

2 szt.   

5 Projektor multimedialny 2 szt.   

6 Laptop 18 szt.   

7. Sieciowe urządzenie wielofunkc. 1 szt.   

8. Zasilacz 1 szt.   

9.  Serwer plików NAS 1 szt.   

10. Kontroler WLAN 1 szt.   

11. Tablety 8 szt.   

12. SUMA  

 

2.   W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego drugiego obok ceny oferty kryterium oceny ofert: Okres 
gwarancji i rękojmi, udzielam/y ………………. miesięcznej gwarancji i rękojmi, jakości wykonania przedmiotu 
umowy.  

UWAGA:  

Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji oraz rękojmi” krótszy niż 24 

miesiące – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie poda w Załączniku nr 2 oferty liczby miesięcy na jaką 

udziela gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje udzielenie gwarancji na 24 m-ce i otrzyma zero punktów w 

kryterium „okres gwarancji i rękojmi’’. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji oraz rękojmi” 36 miesięcy lub więcej – Wykonawca 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

 

3. W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego trzeciego kryterium oceny ofert: Czas reakcji serwisowej 

(tj. przybycie serwisanta, diagnoza uszkodzenia danego sprzętu czy urządzenia i rozpoczęcie jego usuwania) 

oferujemy w liczbie ……………………………. dni roboczych od daty zgłoszenia (maksymalnie 6 dni roboczych).  

 

UWAGA  

Wykonawca powinien zadeklarować jeden z czasów reakcji serwisowej opisany w powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca nie wpisze w 

Formularzu oferty czasu reakcji serwisowej to zostanie to potraktowane jakby Wykonawca zadeklarował maksymalny czas reakcji 

serwisowej wynoszący 6 dni roboczych i Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. W przypadku zadeklarowania przez 

Wykonawcę czasu reakcji serwisowej dłuższego niż maksymalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym  wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich 
żadnych zastrzeżeń.  

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
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6. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Załącznikiem nr 1 do 
Zapytania ofertowego i wzorem umowy.  
 
7. Informuję/my, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia w 
zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa części zamówienia  (zakres prac powierzonych podwykonawcom) oraz dane firmy podwykonawców 

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia. * 
 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych innych podmiotów, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w takiej formie, z której nie będzie 

jednoznacznie wynikało spełnienie w/w warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. 

Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

 

Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków 

udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone. 

 

 

Do kontaktu wyznaczam następującą/e osobę/y: 

 

 

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

(Imię, nazwisko, telefon, mail) 

 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

……………………………………………………………………………………. 

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/17/10.1.3 
(dotyczy spełniania warunków z pkt. 12. podpunkty 1, 2, 3)  

 

 

............................................ 
                Pieczęć   Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU INNYCH 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem jako wyposażenie pracowni informatycznej i doposażenie 

pracowni matematycznej dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w Ujanowicach objętej 

wsparciem w ramach projektu „Nasza Szkoła – Twoją szansą!”  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – 

projekty konkursowe, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: 

1) Posiadam uprawnienia do wykonania działalności objętej zamówieniem. 

2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

3) Posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ponadto oświadczam, iż: 

1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości. 

2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3) Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

 

 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

……………………………………………………………………………………. 

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

  


