
Załącznik Nr 1 

 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

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

REGON:  .................................  

Dane osoby odpowiedzialnej za formularz ofertowy 

Imię Nazwisko…………………………… 

EMAIL ……………………………..…… 

TEL. …………………………………….. 

 

Formularz ofertowy 

dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie 
 

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 05 sierpnia 2014 r. na  

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do celów edukacyjnych 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38,                               

05-200 Wołomin 

Oferujemy pełną realizację zamówienia za łączną cenę brutto: ……………………………….  zł 

(słownie …………………………………………………………………………………………. złotych),  

w tym: 

VAT ………………….. %  .............................  zł                 

(słownie: …………………………………….. złotych),  

netto………………………………………….  zł  

(słownie:……………………………………... złotych). 

1.Oświadczamy, że wynagrodzenie zadeklarowane w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia wraz z prawidłowo naliczonym podatkiem VAT. 

2.Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: do……………… 2014 r. 

3.Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia dostawy. 

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego. Potwierdzamy ich przyjęcie bez zastrzeżeń. 

5.Oświadczam że termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 
6.Arkusz cenowy dla poszczególnych przedmiotów objętych zamówieniem 

 

Lp. NAZWA/OPIS 
Ilość 

zamawianych 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
łączna 
brutto 

1 

Komputer stacjonarny (jednostka 

centralna ) wraz z zainstalowanym 64 

bitowym systemem w języku polskim 

oraz dołączoną w zestawie przez tego 

samego producenta myszą i klawiaturą. 

18 

 

0 % 

  

2 
Monitor - LED, min  21,5''  

wraz z wyposażeniem (kable) 
18 

 
0 % 

  

3 
Switch rakowy 24 portów  

2 
 

0 % 
  

4 

Profesjonalne edukacyjne 

oprogramowanie biurowe 64 bitowe       

z licencją w najnowszej wersji                  

w języku polskim. 

18 

 

23 % 

  

5 
PATCHCORDY UTP KAT. 5E 

PROSTE  0,5m 
48 

 
23 % 

  

6 

Kabel sieciowy UTP 5E do podłączenia 

gniazd komputerów min 2,5 m 

zakończony zarobionymi wtykami  

RJ -45 z obydwu stron. 

16 

 

23 % 

  

7 

Kabel sieciowy UTP 5E do podłączenia 

gniazd komputerów min 5 m, 

zakończony zarobionymi wtykami  

RJ -45 z obydwu stron. 

4 

 

23 % 

  

Całkowita wartość zamówienia 
 

 

(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy) 


