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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 09 / 2018 –  

Wzór formularza oferty  

 

OFERTA   
 

......................................................... 

 

.........................................................  

 

……………………………………. 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II Sióstr 

Prezentek w Rzeszowie,   

ul. ks. J. Jałowego 1,  

35-010 Rzeszów 
 

 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie „zapytania ofertowego” na: dostawę 

przełączników sieciowych 3 szt., montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem oraz 

dostawę 34 szt. komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

1) oferujemy wykonanie zamówienia, stosując niżej wymienione stawki: 

Nr zadania 

częściowego 

 

Nazwa przedmiotu Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

brutto 

Nazwa producenta oraz 

nazwa produktu nadana 

przez producenta 

oferowanego sprzętu, 

faktyczne parametry 

oferowanego sprzętu 

potwierdzające spełnienie 

parametrów określonym w 

szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. 

1 

 

Dostawa przełączników 

sieciowych 3 szt. 

   

Montaż szafy 

serwerowej wraz z 

wyposażeniem 

-   

Razem:  - 

2 Dostawa 34 szt. 

komputerów 

przenośnych. 

   

Zadanie 

częściowe nr 
Cena oferty 
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1 cena (C) za wykonanie zdania nr 1 wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Zgodnie z treścią  przepisu art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy o podatku od 

towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. w związku z ust. 14 pkt. 1 powyższego 

artykułu Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 0 % stawki podatku VAT 

do sprzętu sieciowego (przełączników sieciowych), który będzie użytkowany 

przez placówkę oświatową. W razie wystąpienia takiej sytuacji wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu wynikającemu z zastosowania 0% VAT na 

elementy przedmiotu umowy. 

Okres gwarancji wynosi: ……………………… miesięcy licząc od daty 

odbioru przedmiotu. 

Termin realizacji: Do 14 dni od daty podpisania umowy 

Warunki płatności: Zgodne z wzorem umowy 

2 2) Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi1 do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: 

wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku 

powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna  

odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług 

wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.  

z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 

222, poz. 1753).): 
1niepotrzebne skreślić 

cena (C) za wykonanie zdania nr 2 wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Okres gwarancji wynosi: ……………………… miesięcy licząc od daty 

odbioru przedmiotu. 

Termin realizacji: Do 14 dni od daty podpisania umowy 

Warunki płatności: Zgodne z wzorem umowy 

 

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

 

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym 

 

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku do 

zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
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6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7) Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć  

  wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia. 

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy 

   

   

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo  

 

8) załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

  

  

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

inne ................................................................. . 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy:    

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  

…………………………………………………………….. 

telefon ........................................ 

Fax. ............................................. 

 e-mail: ....................................... 

NIP   : ........................................... 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 


