
Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Formularz ofertowy 

 

 

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

(miejscowość, data) 

.......................................................... 
(pieczęć firmy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane wykonawcy 

Nazwa:  ........................................................................................  

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

Siedziba:  ........................................................................................  

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

Strona internetowa:  ........................................................................................  

Numer telefonu:   .......................................................................................  

Numer faksu:   .......................................................................................  
Numer REGON:  ........................................................................................  

Numer NIP:  ........................................................................................  

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 15 stycznia 2019 r. zamieszczonego na stronie internetowej: 

http://www.portals.narew.gmina.pl/ oraz na BIP Gminy Narew 

 

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą 

„Ja w Internecie” w Gminie Narew 

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. 

„Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 - Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zapytania, w następujący sposób: 

 

Cena netto:    .....................................................................................zł 

 Słownie:  ..................................................................................... 

  ......................................................................................zł 

VAT: ………………………………………………………………….zł 

       Słownie: …………………………………………………………..zł 

 

 Cena brutto:  .....................................................................................zł 

 Słownie:  ..................................................................................... 

  ......................................................................................zł 
 

Lp. 

Nazwa sprzętu - 

opis:  

nazwa modelu, 

producenta 

Okres 

gwarancj

i serwisu 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

VAT 

23% 

Wartość 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Laptop wraz 
z systemem 

operacyjnym. 

 

 

……....... 
 

8       

X 

 

RAZEM 

 

X X X  X  X  

 

 

 

http://www.portals.narew.gmina.pl/


 

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym. 

 

Oświadczamy, że: 
1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

2) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu zamówienia , 

3) w przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem umowy która 
stanowi załącznik do zapytania ofertowego, 

4) załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez 

zastrzeżeń, i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am/uzyskaliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Oświadczam/y, że sprzęt spełnia wszystkie wymagania, parametry zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 
6) Podane na formularzu cenowym ceny nie będą podlegać zmianie  i waloryzacji. W podanej 

cenie zawarte są wszelkie koszty, jakie muszę/musimy ponieść, aby zrealizować przedmiot 

zamówienia wg opisu podanego w zapytaniu ofertowym 
7) Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od 

dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. 

8) Podwykonawcy/om zamierzam/y zlecić następującą/e część/ci zamówienia:** 
a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………… 

9) Deklaruję/my, że niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą faksową, a także 

drogą elektroniczną 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(Czytelne podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

** - Wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów. Jeżeli pole 

zostanie nie wypełnione uważa się, że Wykonawca nie będzie realizował zamówienia przy udziale 

podwykonawcy/ów 

 


