Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt
FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY
Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców
Nazwa:
................................................................................................................................................
Siedziba:
................................................................................................................................................
Województwo:
................................................................................................................................................
NIP:
................................................................................................................................................
REGON:
................................................................................................................................................
Strona internetowa:
................................................................................................................................................
Adres e-mail:
................................................................................................................................................
Numer telefonu
................................................................................................................................................
Numer faksu:
................................................................................................................................................
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym ................................................................................................................................................
Dane do przesyłania korespondencji:
Adres e-mail:
................................................................................................................................................
Numer telefonu
................................................................................................................................................
Numer faksu
................................................................................................................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię
................................................................................................................................................
Stanowisko
................................................................................................................................................
Numer telefonu
................................................................................................................................................
Numer faksu
................................................................................................................................................
Zakres*:
[ ] do reprezentowania w postępowaniu,
[ ] do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
[ ] do zawarcia umowy
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze treścią zapytania ofertowego
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Nazwa przedmiotu zamówienia – część 2

Wartość zł. netto

Kwota zł. VAT 23%

Wartość zł. brutto

Dostawa sprzętu, licencji i wdrożenie
środowiska wraz z instalacją oraz gwarancją

Składając ofertę wykonawca wypełnia odpowiednią treścią wszystkie pola wolne ww. Tabeli. Odpowiedzi powinny być pełne i jednoznaczne
Szczegółowy podział cen za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenia dot. przedmiotu oferty określonej w pkt. nr 1:
2.1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz wszystkimi załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz otrzymałem
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2.2. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczenie dot. terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w terminie wyznaczonym zapytaniu ofertowym w zakresie części na którą składam ofertę.
4. Oświadczenia dot. umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego o którym mowa w pkt 1:
4.1. Oświadczam, że akceptuję treść wzoru umowy stanowiącej(niepotrzebne skreślić):
4.1.1. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
4.2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty zawrzeć umowę na warunkach wynikających z zapytania ofertowego w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Podwykonawcy:
Oświadczam, iż zamówienie, o którym mowa w pkt 1., zrealizuję przy udziale*/ bez udziału* następujących (o ile jest to wiadome) podwykonawców
w określonych zakresach:
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1) ………………………………Nazwa………..................................
adres:…………………..............................
w
zakresie
........................................................................................................ za cenę ……………………….zł.,
8. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być one
udostępniane.
Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (
Inne informacje Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………...............................................................................
Oświadczamy, że upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Cena oferty brutto w PLN zawiera należny podatek VAT (zgodnie z
ustawą z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 710 z późn. zm.), wszystkie przewidywane koszty kompletnego
wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania zapytania ofertowego oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Prawo
zamówień publicznych i art. 5 – 17 Ustawy z 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 297 Kodeksu Karnego,( tj. D.U. z 2016r. poz. 1137 ze zm.) „Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
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