
znak sprawy: AD.25.2.2022 
 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy:..........................................  

adres: .................................................................  

NIP: ....................................................................  

REGON: ..............................................................  

tel.: .....................................................................  

e-mail: ................................................................  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: AD.25.2.2022, składam niniejszą ofertę na: 

„Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do IGiPZ PAN” 

 

L.p. Nazwa urządzenia 
Liczba 

szt. 

Cena jednostkowa 

bez VAT (netto) 
Stawka 

VAT 

Wartość zamówienia 

bez VAT (netto) 

Kwota  

podatku VAT 

Wartość zamówienia 

z VAT (brutto) 

Przewidywany termin 

dostarczenia urządzeń 

do IGiPZ PAN 

1. Stacja robocza I 

 
1       

2. Stacja robocza II 

 
1       

3. Stacja robocza III 

 
1       

4. Komputer przenośny I 

 
1       



znak sprawy: AD.25.2.2022 
 

L.p. Nazwa urządzenia 
Liczba 

szt. 

Cena jednostkowa 

bez VAT (netto) 
Stawka 

VAT 

Wartość zamówienia 

bez VAT (netto) 

Kwota  

podatku VAT 

Wartość zamówienia 

z VAT (brutto) 

Przewidywany termin 

dostarczenia urządzeń 

do IGiPZ PAN 

5. Komputer przenośny II 

 
2       

6. Komputer przenośny III 

 
1       

7. Komputer przenośny IV 

 
1       

8. Komputer przenośny V 

 
1       

9. Komputer przenośny VI 

 
5       

10. Komputer przenośny VII 

 
1       

11. Komputer przenośny VIII 

 
1       

12. Monitor I 

 
3       

13. Monitor II 

 
2       

14. Tablet 

 
1       

15. Drukarka I 

 
1       

16. Drukarka II 

 
1       

 



znak sprawy: AD.25.2.2022 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Akceptujemy 30-dniowy termin związania ofertą. 

3. Osobą/-ami do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: 

Imię i nazwisko, e-mail: 1.  

2.  

 

 

Miejscowość i data: ……………………………….. 

 

 

 

Podpis i pieczęć Wykonawcy: ……………………….. 
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