
 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

Numer sprawy: MOW.341.1.2017 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Oferenta: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………. 

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

adres e-mail: ………………………………….……………………………………… 

 

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Powiatu Wrocławskiego – Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Sobótce 
 

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej  

(producent i model urządzenia; producent, 
nazwa i wersja oprogramowania) 

Ilość Jednostkowa 
cena netto 

PLN 

VAT 
% 

Wartość 
netto PLN 

Wartość 
brutto PLN 

1       

2       

3       

4       

5       

  
Razem 
 

  

 
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Oświadczam/y , że oferowany sprzęt spełnia wymagania  Zamawiającego określone w Pkt. III Zapytania 

ofertowego a także, że sprzęt ten dostarczymy na koszt własny do siedziby Zamawiającego  

we wskazane miejsce (szkoła), zainstaluję/emy i uruchomię/my urządzenia oraz przeszkolę/imy 

użytkowników (co najmniej dwie osoby).  

 
3. Gwarancja: 

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy 
Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy 

 
4. Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu 

ofertowym, tj. do 14 dni od dnia podpisania umowy 

 
5. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: 

 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 



 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 

 uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej 
oferty, 

 uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej  
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

 posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym 

 
 
 
 
…...................................................................................  
(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 
 

 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 
fałszywych oświadczeń. 
 
 
 
…...................................................................................  
(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 
 


