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Załącznik nr 1.3  

FORMULARZ  OFERTOWY    

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………… 

adres:……………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………  REGON: …………………………… 
 

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………… 

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ………………………………. 

Serwis  gwarancyjny prowadzi: ............................................................................................ 

adres: .....................................................................,    

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku 

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..………… 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa stanowiska 
naziemnego skaningu laserowego z wyposaŜeniem i oprogramowaniem do archiwizacji i 
przetwarzania danych, znak sprawy: AD-262-5/2013 
 
1. Oferujemy w zakresie dostaw objętych Pakietem 3, dostawę stacji roboczych i sprzętu 

komputerowego wraz z instalacją, wyszczególnionego co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 
2.3 (Formularz wymaganych warunków technicznych) w cenie: 

wartość zamówienia podstawowego: 

netto……………….. zł    

VAT   (…… %)    -  ............... zł    

brutto ........................zł z VAT     (słownie:....................................................................),  

wartość zamówienia podstawowego i objętego „prawem opcji”: 

netto……………….. zł    

VAT   (…… %)    -  ............... zł    

brutto ........................zł z VAT     (słownie:....................................................................), 

zgodnie z kalkulacją szczegółową: 

Nazwa urządzenia 
Liczba 

szt. 

Cena 
jednostkowa 

bez VAT 

Wartość 
zamówienia 

bez VAT 

Stawka/ 
Kwota 
podatku 

VAT 

Wartość 
zamówienia 

 z VAT 

Serwer plików  
Producent ………………. 
Model……………………. 

1 szt.     

Stacja robocza I  
Producent ………………. 
Model……………………. 

5 szt.     
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Stacja robocza II  
Producent ………………. 
Model……………………. 

1 szt.     

Komputer przenośny I   
Producent ………………. 
Model……………………. 

1 szt.     

Komputer przenośny II   
Producent ………………. 
Model……………………. 

1 szt.     

Monitor I 
Producent ………………. 
Model……………………. 

6 szt.     

Router  
Producent ………………. 
Model……………………. 

1 szt.     

Zasilacz awaryjny  
Producent ………………. 
Model……………………. 

6 szt.     

Przenośny dysk twardy I  
Producent ………………. 
Model……………………. 

2 szt.     

Wartość zamówienia podstawowego RAZEM: 
   

Przenośny dysk twardy II 
Producent ………………. 
Model……………………. 

5 szt.     

Monitor II 
Producent ………………. 
Model……………………. 

5 szt.     

Tablet 
Producent ………………. 
Model……………………. 

1 szt.     

Wartość zamówienia podstawowego z prawem opcji 
RAZEM:  

   

 

2. Niniejszym zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do ……...... dni 
od daty zawarcia umowa (nie dłuŜej niŜ 30 dni). 

3. Na oferowane (gotowe do pracy) urządzenia komputerowe, w tym objęte prawem opcji o 
którym mowa w ust. 2 Rozdziale III SIWZ, udzielamy gwarancji jakości liczonej od daty 
podpisania Protokołu odbioru, wynoszącej odpowiednio:  

a)   ……………..miesięcy (min. 24 miesiące) na przenośne dyski twarde i akumulatory do 
zasilaczy wym. w lit. b),  

b)  ……………..miesięcy (min. 36 miesięcy) na serwer plików, stacje robocze I i II, 
komputery przenośne I i II, tablet, monitory II, router, zasilacze awaryjne, z wyłączeniem 
akumulatorów wym. w lit. a),  

c)  ……………..miesięcy (min. 60 miesięcy) na monitor I.   
 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. 

5. Akceptujemy 60-dniowy termin związania ofertą. 

6. Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają stan 
prawny firmy i są aktualne na dzień składania ofert. 
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7. Oświadczamy, Ŝe zamierzamy powierzyć wykonanie*: ……………………………….. (naleŜy 
określić zakres powierzonej części zamówienia) firmie: …………………… (nazwa i dane 
adresowe podmiotu). 

* Uwaga !!! Niniejszy punkt naleŜy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w części IX i XII  SIWZ, lub pozostawić bez wypełnienia, jeŜeli nie dotyczy. 

8. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za 
pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, Ŝe potwierdzeniem 
odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania 
informacji pocztą elektroniczną. 

9. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu: 

 
1 ………………………………………………………….str………….. 
2 ………………………………………………………….str………….. 

 
 
Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................, dnia ........................ 
 
 

................................................................ 
(podpis i pieczęć uprawnionego/uprawnionych przedstawicieli 

Wykonawcy) 


