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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/10/KF/2018 z dnia  16.10.2018 r. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 na dostawę 12 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop wraz  

z oprogramowaniem systemowym oraz 34 sztuk urządzeń typu tablet PC wraz  

z systemami operacyjnymi na potrzeby grantu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego 

kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa 

Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne 

1. Zamawiający: 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, 

przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000079357, 

2. Wykonawca:  

      Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Imię i Nazwisko  

Firma*  

KRS/NIP*  

Adres  

Telefon  

E-mail  

Osoba do kontaktu  

  *w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

a. zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

b. gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 
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c. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zlecenia,  

e. jestem/śmy zdolny//i do wykonania przedmiotu zamówienia i w pełni dyspozycyjni  

w planowanym terminie do wykonania przedmiotu zamówienia w  zapytaniu 

ofertowym, 

f. zobowiązuję/my się, że przedmiot zamówienia wykonam/my z należytą starannością,  

w tym zgodnie z zasadami promocji projektów PO WER 2014-2020, 

g. w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy  

z Zamawiającym, której wzór stanowi załącznik nr 4 do  zapytania ofertowego,  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

h. w przypadku udzielenia mi zamówienia i po należytym wykonaniu usługi 

zobowiązuję/my się do wystawienia faktury/ rachunku,  

i. zawarte w ofercie i wszystkich załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym (art. 233 KK). 

4. Oferuję wykonanie przedmiotowej usługi w terminie ………………..(nie dłuższym niż 14 

dni), zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym za cenę 

netto/brutto, odpowiednio: 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

cena  

(w zł) 

cena  

(w zł) 
VAT 

netto brutto % 

Część I zamówienia dostawa sprzętu 

komputerowego typu laptop 

 

Zakres I sprzęt komputerowy typu laptop  

z oprogramowaniem systemowym (I część 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) – 6 

szt. 

   

Zakres II sprzęt komputerowy typu laptop  

z oprogramowaniem systemowym (II część 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) – 6 

szt. 

   

Razem Część I 
   

Część II zamówienia dostawa 34 sztuk urządzeń 

typu tablet PC wraz z systemami operacyjnymi (III 

część Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) 
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Razem Część II 
   

Łączna wartość zamówienia    

 

W okresie ostatnich 2 lat przed dniem publikacji ogłoszenia a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowałem/am w sposób należyty co najmniej 

jedną dostawę sprzętu o łącznej minimalnej wartości 25000,00 zł brutto.  

ZESTAWIENIE USŁUG ZREALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT 

 

5. Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny 

ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym oraz 

wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość 

powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

 

 

 

 

 

 
……………………………………….. ……………………………………….. 

podpis data 

 

                                     

 

 

 

 

Lp. 
Rodzaj i zakres 

usługi/zamówienia 

Wartość 

(brutto) 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Nazwa Zamawiającego     

i adres 

1     

2     

3     

4     

5     
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