
Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego nr 4/2020 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERENT:  

ADRES:  

NIP:  

REGON:  

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące rekonfiguracji klastra VMware Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę: 

Cena ofertowa netto ……………… złotych polskich 

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

PTU ……………… złotych polskich 

(słownie: ................................................................................................ zł), 

Cena ofertowa brutto ……………… złotych polskich 

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

2. Zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia z wymaganą dla tego typu prac 

starannością, zgodnie z przepisami prawa obwiązującymi w tym zakresie, w tym 

przepisami ochrony ppoż. oraz BHP, w maksymalnym terminie 20 dni roboczych od 

podpisania umowy. 

3. Udzielam/y gwarancji na okres … (min. 3) miesięcy od daty odbioru. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i opisem 

przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam/y, że zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia a wszelkie prace ujęte w ofercie zostały oszacowane  w sposób 

kompleksowy i obejmują wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

realizację zlecenia, a w przypadku wyboru mnie/naszej firmy zostanie dostarczony oryginał 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę …………… zł. 



  

7. Oświadczam/y, że posiadam/y odpowiednią wiedzę i doświadczenie do należytego 

i profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w zapytaniu ofertowym, 

a także urządzenia i pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie, dających rękojmię realizacji przedmiotu zapytania ofertowego na 

wysokim poziomie. 

8. Oświadczam/y, że prowadzę/imy działalność gospodarczą w zakresie objętym 

przedmiotem zapytania ofertowego. 

9. Oświadczam/y, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie 

dla wykonywanych czynności przeszkolenia, w tym z zakresu ochrony ppoż. oraz bhp.  

10. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

11. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z istotnymi postanowieniami umowy/projektem 

umowy, w tym warunkami płatności i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w niej zawarte, a w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko: …………………………………… , 

Adres e-mail: ……………………………………… ,  

Nr telefonu: ……………………………………… . 

13. Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  ustawy  o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji: 
1) ……………………………………. 
2) ……………………………………. 

14. Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:  

Załącznik nr 1 (odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji gospodarczej) 

Załącznik nr 2 (wykaz zrealizowanych zamówień) 

Załącznik nr 3 (wykaz osób kierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia) 

 
 
 

……………………………………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/ych 

 

 

 

 


