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Nazwa i adres wykonawcy                                                                        Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty 

                                                                                                                                Znak sprawy: ZPD.271.2.8.2022                                                                                       

............................................ 
 

........................................... 

NIP ……………………… 

tel./faks ............................. 

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

                                                                                                          GMINA  CISEK       

                                                                                                           ul. Planetorza 52  

                                                                                                           47-253 Cisek 
 

O F E R T A 
 

na wykonanie zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz                                           

z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich                       

w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ      

wg poniższych danych: 

1. Zapoznałem(-liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej 

uwag. 

2. Gwarantuję(-emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień 

do SWZ oraz jej modyfikacji. 

3. Całkowita cena ryczałtowa brutto wykonania przedmiotu zamówienia określonego 

SWZ wynosi:  
   a)  cena brutto                                                                                  -        ........................zł 

 

Słownie: ............................................................................................................................ 
 

-  Należny  podatek od towarów i usług VAT wynosi ..... %           -       ......................  zł 
 

     -  cena netto                                                                         -                     ……............... zł 
 

   w tym  
 

   b) Ceny jednostkowe, Producent oraz Model/Wersja/PN poszczególnych pozycji 

przedmiotu zamówienia: 
 

L.p. Rodzaj Producent Model/Wersja 

/PN 

Ilość 

szt. 

Cena 

jednostkowa  

brutto 

Wartość brutto 

1. Komputer 

przenośny 

  54   

2.  Oprogramowanie 

biurowe 

  54   

3.  Tablet   3   

Razem  
 

4. Cena określona w pkt.3 a) zawiera wartość wykonania całości przedmiotu zamówienia 

określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Termin wykonania zamówienia wynosi nie dłużej niż: 30 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. 

6. Okres udzielonej przez nas gwarancji na komputery przenośne wynosi: 
   

     …......... miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego (nie krótszy niż 24 

miesiące gwarancji) (wartość oceniana).   
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7. Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń warunki płatności zawarte w projekcie umowy  

     stanowiącym załącznik do SWZ. 

8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(-

emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami)/zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom)
  

 

Lp. 

Nazwa części /zakresu zamówienia 

których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Nazwa podwykonawcy (o ile są znane) 

1.   

…   

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez 

Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 
 

10.Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) wykonają następujące zakres robót składający się na przedmiot 

zamówienia: 
 

L.p Nazwa i adres Wykonawcy Zakres robót składający się na przedmiot zamówienia 

wykonywane przez konsorcjanta 

1.   

….   

(UWAGA: pkt. 10 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) 
 

11. Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze 

świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1  

i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym. 

12. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... do ........ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

niniejszego postępowania. Strony te wraz z uzasadnieniem wymaganym art. 18 ust. 3 

ustawy Pzp zostały umieszczone w  osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli 

”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik”. 

(Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–"). 

13. Wykonawca informuje, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego). 

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/ usług: ............ Wartość towaru/ usług (w 

zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 

Zamawiającego to ........... zł netto, stawka VAT mająca zastosowanie ……………..),  

 *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.  

Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na zamawiającego nie 

przechodzi. 

14. Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem), małym), średnim) przedsiębiorstwem
1)

. 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

     RODO
2)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  

     pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  
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    postępowaniu.* 

16. Integralną część oferty stanowią załączniki: (wyszczególnia Wykonawca) 

 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 

itd. ……….………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
 

Data .........................                                     Podpis  ............................................................... 
/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
1) 

Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
2) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
) 

 Niepotrzebne skreślić. 

                     


