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Załącznik nr 2 

(pieczęć Wykonawcy ) 

REGON …………….. 

NIP …………………. 

FORMULARZ OFERTY 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 130 tys. złotych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

 z ogłoszeniem na dostawę 2 szt.  komputerów typu AIO z oprogramowaniem (WAD.2601.257.2021) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa we Wrocławiu: 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawy 2 szt. komputerów typu All-In-One z oprogramowaniem zgodnie ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym  oraz szczegółowym opisie zamówienia za  wynagrodzenie (należy obowiązkowo podać dane 

umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu):  

Lp Nazwa Jednoznaczne określenie oferowanego 

asortymentu (producent, model, wielkość 

RAM, pojemność dysku, system 

operacyjny, wersja oprogramowania) 

Ilość Cena jednostkowa 

netto [PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Wartość 

podatku VAT 

[PLN] 

Wartość 

brutto [PLN] 

1 Komputer AIO  2     

2 MS Office 2021  2     

x Razem x x x    
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ogółem brutto:………………………………………….......…….. zł.( słownie złotych:………………………………………………………………..……………) 

w tym należny podatek VAT ......................................................zł. ( słownie złotych:………………………………………………………………….……………) 

2. OŚWIADCZAMY, że  

a) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy, 

b) zapoznaliśmy się z ogłoszeniem (zapytaniem ofertowym) oraz wzorem umowy i akceptujemy wszystkie jego zapisy, w szczególności dotyczących 

terminu wykonania dostawy (w ciągu 14 dni od zawarcia umowy),   terminu płatności (w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru) oraz 

warunków odstąpienia od umowy i kar umownych, okresu związania ofertą (7 dni), 

c) oferowany przez nas sprzęt jest fabrycznie nowy, nieuszkodzony, kompletny i zdatny do użytku, 

d) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do niezwłocznego zawarcia umowy według projektu podanego w załączniku nr 3, której 

integralnym załącznikiem będzie niniejszy formularz ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

e) akceptujemy fakt, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący złożenie oferty, zapytania, wyjaśnień, itp. oraz ich treść) przekazane 

w toku prowadzonego postępowania mogą podlegać udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

3. Załączniki dołączone do formularza oferty (wymienić jeśli opcjonalnie dołączono): ……………………………. 

4. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu …………………………; adres email ……………………………....... 

Miejscowość: ......................................... dnia ........................... .............. 

…………………………… 

(podpis Oferenta)  


