
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

Znak sprawy: LODYN/2018/TIK/2 

Załącznik nr 3 do IWZ 

 

......................................, dnia .............. ............. roku 

 (miejscowość)                                     (data) 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Dynowie 

ul. I Maja 17 
36-065 Dynów 

 

Oferta 
„Dostawa sprzętu komputerowego”  

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 Nazwa Adres 

1   

2   

...   

 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i Nazwisko  

Instytucja  

Adres  

Telefon  

e-mail  

 

Pieczęć Wykonawcy 
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III. TREŚĆ OFERTY 

1.  Składając ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności 
oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę brutto:  
....................... (słownie:.....................) zł, zgodnie z poniższym kosztorysem:  

 

Lp. Rodzaj dostawy  Ilość  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena  
Netto 

łącznie  

Stawka 
podatku 

VAT  

Cena 
brutto1 
łącznie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Laptop z oprogramowaniem (pakiet biurowy 
wersja edukacyjna + program antywirusowy + 
zarządzania zestawem przenośnych 
komputerów) + System operacyjny 

37     

2. Wizualizer 1     

3. Tablica interaktywna z projektorem 3     

4. Tablet 15     

5. Kamera cyfrowa 1     
6. UPS 1     

7. Urządzenie wielofunkcyjne 1     

8. Router 5     

9. 
Rozbudowa sieci Internet w szkole (Punkty 
dostępowe) 

5     

RAZEM 
 

    

 

2. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, z wyjątkiem 
sytuacji, w której zastosowanie będzie miał mechanizm odwróconego obciążenia VAT. Wówczas 
kwotę podatku VAT tytułem „odwrotnego obciążenia” odprowadza Zamawiający2. 

3. Oświadczamy, że dostarczony przez nas sprzęt komputerowy jest fabrycznie nowy, nieużywany i 
wolny od wad, oraz jest zgodny z OPZ i spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. 138 r., poz. 935). 

4. Oferowany przez nas sprzęt komputerowy, w zakresie wymagań techniczno-jakościowych, został 
przedstawiony w Tabeli Nr 1 do formularza ofertowego.  

5. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do wprowadzania do obrotu oprogramowania 
komputerowego dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 

6.  Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt komputerowy jest objęty następującymi okresami 
gwarancji: 

Lp. Przedmiot zamówienia Okres trwania gwarancji [miesiące] 

1. 
Laptop z oprogramowaniem (pakiet biurowy wersja edukacyjna 
+ program antywirusowy + zarządzania zestawem przenośnych 
komputerów) + System operacyjny 

 

2. Wizualizer  

3. Tablica interaktywna z projektorem  

4. Tablet  

5. Kamera cyfrowa  

6. UPS  

7. Urządzenie wielofunkcyjne  

8. Router  

9. Rozbudowa sieci Internet w szkole (Punkty dostępowe)  

 

                                                             
1 Wykonawca wskazuje cenę brutto w sytuacji, kiedy nie ma zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia VAT  
2 Wykreślić (tekst zapisany kursywą), jeśli nie dotyczy  
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7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas Laptop jest wyposażony w procesor o wyniku 
………………… pkt. w teście Passmark. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (IWZ), 
akceptujemy jej zapisy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który jest częścią IWZ i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez 
Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w IWZ. 
11. Oferta zawiera łącznie ………………. ponumerowanych i parafowanych stron. 
12. Strony oferty od ….. do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.3 

 

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki): 

 

Załącznik nr 1 ................................................... 

Załącznik nr 2 ................................................... 

Załącznik nr 3 ...................................................  (...) 

 

 

......................... dnia .......................   .............................................................. 
                     (miejscowość)  (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

                                                             
3 Wypełnić, gdy dotyczy 


