Załącznik nr 1 do Zaproszenia do Składania Ofert
…..........................................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego/oprogramowania w asortymencie :
1) Komputer stacjonarny – 1 szt.,
2) Monitor LCD – 1 szt.,
3) Urządzenia wielofunkcyjne - szt .1
zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zaproszenia
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, sygnatura DZP/79/2017 i oferujemy realizację zamówienia
zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zaproszeniu do Składania Ofert.
Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Tabela nr 1
Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Komputer stacjonarny
Producent, Model

1

1

………………………………..
Monitor LCD
Producent, Model

2

1

………………………………..

Cena
Cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

Wartość netto*

VAT (%)

Wartość brutto**

Urządzenie wielofunkcyjne
laserowe czarno-białe A4
Producent, Model

3

1

……………………………….

Łączna wartość netto/brutto

* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x ilość.
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%).
Łączna wartość brutto:
….....................................................................................................................................................
Słownie:
…......................................................................................................................................................
Wartość podana w Tabeli nr 1 stanowi ostateczny, łączny i nieprzekraczalny koszt przedmiotu zamówienia
wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie : zakładany zysk, należne podatki, koszt
ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.
Wartość brutto z tabeli nr podlegać będzie ocenie w kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%.
Zamówienie realizowane będzie do 3 dni od podpisania umowy.
Oświadczamy, że
1. załączony do Zaproszenia do Składania Ofert projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
2. w przypadku wyboru naszej oferty gwarantujemy niezmienność wynagrodzenia netto przez okres
trwania umowy;
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do Składania
Ofert;
4. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;
5. posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia;
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
7. jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
8. nie jesteśmy w żaden sposób, także pośredni lub bezpośredni powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym
(*** Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)
c)
d)
e)

posiadaniu udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli)

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:
.........................................................................................................................................................................
..........
(imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail)

Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie 30 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

................................................
(miejscowość i data)

…..................................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

