
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Na wybór Wykonawcy zadania:          

„Dostawa sprzętu do obsługi oprogramowania E-BOK”. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego             ZWiK.SP.KDZ.26.04.2017 

 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o. 

69-200 Sulęcin, ul. Ignacego Daszyńskiego 58 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1.  Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

2.  Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego. 

3. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.,  

4. Cena mojej (naszej)*oferty  za wykonanie całego zamówienia  wynosi: 

 

 

Cena bez VAT (PLN) VAT (PLN) Cena z podatkiem VAT (PLN) 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 



w tym: 

 

 

 

Lp. 

Przedmiot  

dostawy 

Ilość 

(szt) 

Cena jednostkowa 

netto 

 (PLN  

1 2 3 4 

1 Serwer bazy danych 1  

2 Oprogramowanie do wirtualizacji  1  

3 Oprogramowanie do backupu  1  

4 Szafa RACK 1  

5 Dysk sieciowy NAS (serwer 

plików)  

1  

6  Urządzenie UTM 1  

7  Zasilacz awaryjny (UPS)  1  

Razem  

 

 

5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od dnia 

podpisania umowy. 

6.  Oferowany przez nas termin gwarancji na serwer wynosi …… miesięcy; na pozostały 

sprzęt okres gwarancji zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

7.  Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

8.  Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Zapytaniu ofertowym. 

9. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

10. Składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]*.  

11. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia. 

12. Oferta została złożona na …………………………………… ponumerowanych stronach. 

 

 

 

Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 
*- Wykonawca usuwa niepotrzebne 


