ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

..........................................
(Pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
Dane Wykonawcy :
Nazwa

………………………………………………………

Siedziba

………………………………………………………

Numer telefonu

………………………………………………………

Numer faksu

………………………………………………………

e-mail, adres strony internetowej

………………………………………………………

NIP

………………………………………………………

REGON

………………………………………………………

1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym nr 9/2016
ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 88403 – 2016 w dniu
16.06.2016 r., na stronie internetowej Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie
www.polska-zbrojna.pl

oraz

w

siedzibie

Zamawiającego

na

dostawę

sprzętu

komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowaną na podstawie umowy leasingu
operacyjnego z opcją wykupu, oferujemy realizację zamówienia na kwotę:
Cena oferty brutto : .................... zł (słownie : ....................................................)
(należy zapisać kwotę z kolumny K Załącznika nr 2 do SIWZ)
Wartość netto: ............................zł (słownie :.....................................................)
(należy zapisać kwotę z kolumny J Załącznika nr 2 do SIWZ)
Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi. ... %
Kwota VAT ............................... zł (słownie: .......................................................)

Postępowanie nr 9/2016

Zał. nr 1 do SIWZ str. 1

Oświadczamy, iż termin dostawy wynosić będzie ……… tygodni od daty podpisania
umowy.
UWAGA!
Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ
CENOWY.
Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
3. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór
umowy (załącznik nr 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –
w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich
wymagań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres

30 dni

od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt jest oznakowany znakiem zgodności CE.
6. Wykaz punktów serwisowych, które będą świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego:

Lp.

Adres punktu serwisowego
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Numer telefonu

Numer fax

Adres e-mail

Zał. nr 1 do SIWZ str. 2

7. Dostawy objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami./* Następujące dostawy
zamierzamy powierzyć niżej wymienionym Podwykonawcom (należy wskazać jaka część
zamówienia będzie powierzona Podwykonawcom:/*
(Wykonawca zobowiązany jest wskazać podmiot lub podmioty podwykonawców, którzy
w ramach realizacji zamówienia dostarczą sprzęt komputerowy będący przedmiotem
leasingu.

Lp.

Wyszczególnienie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy

* niepotrzebne skreślić

8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
* niepotrzebne skreślić

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

.................................., data ......................

do

..................................................
(Podpis Wykonawcy)
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