....................................................................
....................................................................
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................
(numer telefonu)

…………………………………………………………………
(adres e-mail)

OFERTA
Ja, niżej podpisany …...................................................................................... działając w imieniu1
...................................................................................................................................................................
i na rzecz2 ..................................................................................................................................................
z siedzibą ......................................................................................................................... zarejestrowaną
w ................................................................................................................... NIP .....................................
REGON ................................. nr rachunku bankowego ............................................................................
w banku: .................................................................................................................. .
w nawiązaniu do zapytania ofertowego o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z zarządzeniem
nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminy udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na Dostawę sprzętu
komputerowego zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 027/OKIII/2018 w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych.
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę:
…………………..……………………… złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..),
w tym:
−

cena komputerów przenośnych: …………………………………………………… zł brutto

−

cena mobilnej szafki: ………………………………………………………………… zł brutto.

Oferowany przez nas sprzęt komputerowy posiada dodatkowe wyposażenie:

1

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
pełną nazwę firmy.

2Podać

• Rysik
• Zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas)

TAK 
TAK 

NIE 
NIE 

Oferowany przez nas sprzęt komputerowy posiada podwyższone właściwości:
• Konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne
TAK 
(odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm)

NIE 

• Konstrukcja o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum
TAK 
na poziomie klawiatury i touchpada)

NIE 

• Waga komputera przenośnego

…………………… gram

• Zużycie prądu

………………….. W

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie
koszty koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wg. opisu podanego w zapytaniu
ofertowym.
Oferuję realizację zamówienia w terminie: do 30 listopada 2018 roku.
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
3. ...................................................................

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................ dnia .................

.......................................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

