
 

Zp.271/  /   /ZEAS/12                                                                     Załącznik  nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
  
......................................................................................................................................... 
Pełna  nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
 
Adres *  .......................................................................................................................... 
 
Telefon *  ………………………………….................................................................... 
 
FAX * na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................................... 
 
REGON *  ……………………………………………………...................................... 
 
NIP * ............................................................................................................................... 
 
 
 

        Gmina Gózd 
        reprezentowana  przez 

 Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
                                                                                Szkół w Goździe  
 ul. Radomska 7 , 26 – 634 Gózd 

 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na :  

 
„ Dostawa i montaż  pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji 
programów nauczania z wykorzystaniem technologii  informacyjno-komunikacyjnych, 

w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania technologii  informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła ”                                    
dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Klwatce” 

 
 
1.Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji  
   Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń . 
 
 
2.Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych  
   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym 
   Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Warunków Umowy . 
    
 
3. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami  
    zawartymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za     

   całkowitą cenę brutto : ………………………………….…………………..PLN,    

    ( słownie: ……………………………………………………………………………): 
    tj. 
   Cena netto ………….……………. PLN,   stawka VAT ……% 
 
 
 
 



Lp. opis Nazwa 
oferowanego 

sprzętu 
(marka/typ) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Ilość 
szt. 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Komputer dla 
ucznia 

        22   

2. Komputer 
dla nauczyciela 
+  zasilacze 

  4   

3. Wózek (szafka) 
do  
przechowywania i 
bezpiecznego 
przemieszczania  
pomiędzy salami 
lekcyjnymi 
przenośnych 
komputerów 

  1   

4. Sieciowe 
urządzenie 
wielofunkcyjne  

  1   

5. Drukarka 
laserowa 

  1   

6. Skaner   1   
7. Tablica 

interaktywna 
  3   

8. Kamera i 
oprogramowanie 
do 
przeprowadzania 
wideokonferencji 

  1   

9. System do 
zbierania i 
analizowania 
odpowiedzi 

  1   

10. Projektor 
krótkoogniskowy 

  1   

11. Głośniki   4   
12. Kontroler 

WLAN 
  1   

13. Ruter z 
wbudowanymi 
Modułami 
zapory sieciowej, 
sieciowy punkt 
dostępu 

  1   

14. Projektor  
multimedialny 

  1   

15. Ekran 
projekcyjny 

  1   

16. Wizualizer    1   
17. Program 

antywirusowy 
  1   

18. Przyłącza,  
montaż, 
szkolenie 

 
  ------------- 

  
1 

  

R A Z E M 
 – całkowita cena za realizacje zamówienia 

  

 
Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty  



4. Termin wykonania zamówienia na „ Dostawa i montaż  pomocy dydaktycznych i innego  
      sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii 
      informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji  
      uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii  informacyjno-komunikacyjnych 
     – „Cyfrowa szkoła ”dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
      w Klwatce  –   do 21 dni roboczych od  dnia zawarcia umowy. 
 
5.  Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
     zamówienia i realizacji  przyszłego świadczenia umownego. 
 
6.  Oświadczamy, że w momencie dostawy dostarczymy do każdego dostarczonego  
     urządzenia  dostarczymy Certyfikat Pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez  
     producenta ( zawierający m.in. dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego  
     identyfikację np. kod produktu, numer seryjny itp.) potwierdzający, ze dany dostarczony  
     produkt: jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej  
     sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski i podlega pełnej  
     obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski. 
 
7.  Oświadczamy, że serwis oferowanych przez nas urządzeń realizowany będzie przez 
     producenta sprzętu komputerowego lub autoryzowanego partnera serwisowego  
     producenta sprzętu komputerowego, zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub równoważną. 
 
 
8. Oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 
     upływu terminu składania ofert. 
 
9. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag,  
     a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej  
     korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie 
     później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 
 
10. Zostaliśmy poinformowani, ze możemy zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  
      Publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje 
      stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  
      nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były  
      one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
 
11. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego  
      przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
 
12.Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy ** powierzenie wykonania  
      następującej części zamówienia podwykonawcom:  ……………..…………………. 
      ……………………………………………………………………………………….. 
 
13. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu 

zamówienia i znany nam jest ich stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu  
     wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie. 
 
14. Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 
 
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty. 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………… 



16. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do : 
       Imię i Nazwisko 
       …………………………………………………………. 
       Adres : ………………………………………………………………………………… 
       Telefon …………………………………………. Fax ……………………………….  
  
       
 
 
      …………….dnia ……   ………2012 r. 
 
 
                                                                          …………………………………………….. 
                                                                             podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
                                                                             do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dla Wykonawcy: 
 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
firmy. 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
** niepotrzebne skreślić. 
    


