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Nazwa wykonawcy: ………………………………………… 

Adres wykonawcy: ………………………………………… 

 ………………………………………… 

Telefon: ……………… Faks: ……………… 

E-mail: ………………………@……………… 

 

OFERTA 

W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania na udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych na dostawę  laptopów, monitorów i kart 

graficznych, numer 25/2021 przedkładamy ofertę na poniższych warunkach: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie 

z zaproszeniem do składania ofert: 

Przedmiot zamówienia 
Urządzenie 

równoważne 
Ilość Cena netto 

Cena 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Monitor DigitalSignage iiyama 
ProLite LH5542UHS-B3 55", 4K, 
IPS, 18/7, Android  5  

   

2. Laptop ASUS TUF Dash F15 i7-
11370H/24GB/512/W11 RTX3060 
144Hz  3  

   

3. Laptop Dell Precision 3560  3     

4. Karta graficzna  MSI GeForce GT 
730 Low Profile 2GB DDR3 lub 
GeForce GT 730 SilentFX 2GB 
DDR3  2  

   

  RAZEM     

 

za cenę brutto:……………… zł  

(słownie złotych: …………………………………………………………………….……..…),  

w tym podatek VAT w kwocie: ……………… zł** 

W przypadku gdy kwota netto jest równa kwocie brutto. 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia (wykonawca) jest zwolniony z podatku VAT na podstawie 

……………………………………………………………………………………… 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

3. Akceptujemy warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym. 

4. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców 

…………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną. 

Numer oferty: 

 
(nadaje zamawiający) 
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5. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do 

przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w zaproszeniu do składania ofert 

a wszelkie prace ujęte w ofercie zostały oszacowane  w sposób kompleksowy i obejmują 

wszystkie opłata związane z prawidłową realizacja usługi; 

2) uważamy się za związanych ofertą przez okres …….. dni od upływu terminu składania ofert; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie tego zamówienia; 

4) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w Zapytaniu ofertowym; 

5) spełniamy warunki udziału w zapytaniu ofertowym, posiadamy niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym ……………………….., tel. ………………..  

e-mail ________________ 

7. Oferta składa się z ……… kolejno ponumerowanych stron. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) …………………………………………………, 

2) …………………………………………………, 

3) …………………………………………………, 

4) …………………………………………………, 

5) ………………………………………………… 

 

 

……………………………… ……………………………………… 

Miejscowość i data Podpis (podpisy) osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy 

 
* - niepotrzebne skreślić 

** - jeżeli wystąpi konieczność aby wykonawca podał wartość poszczególnych elementów składających się na kwoty wyżej, można zastosować 

układ tabelaryczny. 

 
 

 

 
 

 

 

 


