Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
do zapytania ofertowego nr
02.01.02/1/11/2017 z dnia 20.11.2017

OFERTA

(pieczęć Dostawcy)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
Hellux- Hain Spółka Jawna
Kuniów nr 17B
46-200 Kluczbork,
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 02.01.02/1/11/2017 , na wykonanie zadań:
Zadanie nr 1

Zakup urządzeń komputerowych – etap II
obejmujący zakup komputerów oraz zakup urządzeń biurowych

JA NIŻEJ PODPISANY
____________________________________________________________________________________

imię i nazwisko osoby upoważnionej

działając w imieniu własnym / działając w imieniu i na rzecz Dostawcy
(niepotrzebne skreślić)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(nazwa dokładny i dokładny adres Dostawcy)
1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za
związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż opisane w
zapytaniu ofertowym
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nazwa zadania

W tym:

wartość netto (zł)

VAT (zł)

Wartość brutto (zł)

Zadanie nr 1
Zakup urządzeń komputerowych – etap II

1.

Serwer systemu ERP

1 szt

2.

System backup (NAS)

1 szt.

3.

Komputery stacjonarne

2 zestawy

4.

Komputery przenośne

4 zestawy

5. Komputer stacjonarny do projektowania
CAD
6.
Drukarka fiskalna

1 zestaw
1 szt.

7.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor

1 szt.

8.

Komputer produkcyjny All-in-One

3 szt.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Wartość łączna brutto słownie …………………………………………………………………………………………………
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania dostawy w terminie
………………….… tygodni , licząc od dnia otwarcia ofert

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty,
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na dostawę urządzeń określonych w zapytaniu
ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko:
tel. ________________ fax __________________ e-mail: ___________________
10. OŚWIADCZENIA:
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•
•
•
•
•
•

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję warunki w nim
zawarte.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i
wykonania zamówienia
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie
zadania
Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym
Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są
kompletne i prawdziwe.

__________________ dnia __ __ 2017 roku

..................................................
(podpis Dostawcy)
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