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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia  22.05.2019 r. składamy poniższą ofertę: 

Dane Oferenta 
 

Nazwa  
 

Adres  
 

Dane Osoby Kontaktowej 
 

Imię i Nazwisko  
 

Adres e- mail  
 

Telefon  
 

Parametry oferty 
 

Data przygotowania oferty  
 

Data ważności oferty  
 

Przedmiot zamówienia 

1. Dostawa 8 szt. Komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz myszką w ramach 
projektu pn. "Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!",  w zakresie i o parametrach nie 
gorszych niż opisane w pkt 2. 2) Zapytania Ofertowego 

 

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 
 

a) Całkowita cena netto za dostawę zamówienia* 

b) Termin dostawy zamówienia (określony w tygodniach) 

c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 
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Oświadczenie oferenta: 

Oświadczam/y, że: 

1) Zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym i potwierdzam, że oferta zawiera wszystkie 
elementy określone w Zapytaniu. 

2) Zapoznałem/Zapoznałam/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków 
zamówienia, przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy informacje niezbędne do przedłożenia Oferty uwzględniającej właściwe wykonanie 
zamówienia; 

3) Jestem/Jesteśmy związani niniejszą Ofertą do końca terminu jej ważności, określonego 
w Ofercie, odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w Zapytaniu Ofertowym; 

4) Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej Oferty – do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na 
warunkach zgodnych ze złożoną Ofertą. 

5) Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone 
w Zapytaniu Ofertowym, do którego przedkładam/przedkładamy Ofertę, 

6) Jestem/Jesteśmy podmiotem gospodarczym: 

-  posiadającym odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące wykonanie 
zamówienia, 

-  posiadającym uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 dysponującym odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym oraz znajdującym się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

 

 
 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do 
złożenia oferty 

 
 

Stanowisko służbowe 
 
 

Data i podpis 

 

 

 

 

 


