Załącznik nr 1 do SIWZ

III LO.2511.1.2017
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

......................................................
......................................................
……......................................................

Do: (nazwa i adres Zamawiającego)

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków,
10-256 OLSZTYN
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w ramach
projektu unijnego „e-LO3”, ja/my niżej podpisany/i
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy i dokładny adres, w przypadku oferty wspólnej podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców)

1.
2.
3.

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wypełnionymi tabelami w formularzu cenowym.
Oferujemy termin dostawy jak w formularzu cenowym.

4.

Oświadczamy, że przedmiot dostawy pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i
że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy oraz zawiera legalne oprogramowanie tzn. które
nie było wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot ani nie było nigdy aktywowane, jeśli oferowany system wymaga takiej aktywacji.

I.

Oświadczam, że:

 Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług / Będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:1 w zadaniu: ………., pozycja: …….…..
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej zapisami.
 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
1

Niepotrzebne skreślić

1

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do podpisania umowy na zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego
 Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr...................................- niniejsza oferta i wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
II.

Podwykonawca: Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy:
Zakres wykonywanych prac przez podwykonawców:
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Firma podwykonawcy (nazwa podwykonawcy):
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
*) w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

III.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
.....................................................................................................................................................
faks ................................................................... tel. ...................................................................
adres email: ................................................................................................................................

IV.

Dane kontaktowe do składania reklamacji:
Adres email:
Nr telefonu:
Nr faks:

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

V.

Ofertę niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach

VI.

Załączniki stanowiące integralną część oferty: (dokumenty wskazane w SIWZ dołączone do oferty;
proszę podać numer karty/stron)

1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................

............................................................
podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej

..........................dnia.................................r.
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