Załącznik nr 1
OFERTA
Nazwa Wykonawcy* : ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
Adres Wykonawcy * (kod, miejscowość):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu): ..............................................................................................
.......................................................................................................................................
Numer telefonu:
NIP:

........................................... i telefaksu: ......................................................................
.............................................. REGON: .......................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego
dostawy 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy
awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych w zakresie i
na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy
wykonanie zamówienia za cenę:
- wartość netto ......................................................................................................zł.
- podatek VAT ( 22%) ............................................................................................zł.
- cena brutto .........................................................................................................zł.
Ponadto oświadczamy, że:
1. ofertę składamy na podstawie informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
do której nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
2. zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącej załączniki nr 4 do SIWZ, której postanowienia
w pełni akceptujemy i zobowiązujemy się zrealizować wszystkie zobowiązania wynikające z tej
umowy.
3. zamówienie wykonamy w terminie:
Etap I – zestaw komputerowy szt. 3, drukarka monochromatyczna laserowa A4 szt. 2, telefax szt.
1, zasilacz awaryjny UPS szt. 3, drukarka igłowa szt. 2 .– dostawa w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy,
Etap II – zestaw komputerowy szt. 1, telefax szt. 1, zasilacz awaryjny szt. 7 – dostawa pomiędzy 7
a 14 dniem od odbioru etapu I.

4. złożona oferta wiąże nas do dnia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. udzielamy na dostarczony towar gwarancji sprzedającego na okres minimum 36 miesięcy licząc od
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. oświadczamy, że komputery i monitory są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą
PN/EN-29001 (ISO 9001).
* W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich Wykonawców składających
ofertę wspólną .

7. oświadczamy, że komponenty komputera są przystosowane do poprawnej pracy zarówno w pionie
jak i w poziomie.
8. zapewniamy support techniczny przez okres gwarancji.
9. w przypadku awarii w okresie gwarancji zapewnienie przywrócenia ciągłości pracy w ciągu 8 godz.
roboczych Kupującego od momentu zgłoszenia awarii.
10. oświadczamy, że Kupujący ma prawo otwarcia obudów komputerów celem weryfikacji ich
zgodności z zapisami umowy.

Data: ..........................

_______________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

_______________________________
Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
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