
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3/2015 

 

 

 

……………...., dn. …………2015 r. 

(pieczęć / dane Wykonawcy) 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna   

ul. Jana Frankowskiego 3 

78-100 Kołobrzeg 

 

 

O F E R T A 

 

Odpowiadając na ogłoszenie zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego  

i audiowizualnego, oprogramowania i innego sprzętu” oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę: 

 

Lp. 

Nazwa 

(uzupełnić parametry) 

 

Ilość/ 

szt. 

Cena jedn. 

brutto 

[zł/szt.] 

Wartość 

brutto 

[zł] 

Okres 

gwarancji 

[w 

miesiącach] 

1 2 3 4 5 6 

1. Tablet …………….. 2    

2. All-In-One ……………. 2     

3. Laptop …………… 6    

4. CZYTNIK e-booków ………… 1    

5 Projektor………….. 1    

6. Laptop i tablet 2w1…………. 2    

      

CENA OFERTOWA BRUTTO   

 

Wykonawca udziela pełnej gwarancji na wszystkie dostarczone i zamontowane w ramach 

niniejszej umowy elementy wyposażenia na okres …………. miesięcy. Okres gwarancji 

liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy. 
          

 

Ceny zawierają  podatek VAT.  

(słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………) 

1. Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu  

ofertowym, 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania 

ceny ofertowej i wykonania zamówienia, 



4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach 

4  Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym: 

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

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP ....................................................... 

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

Nr telefonu: ………………………………….. 

Nr faksu: ………………………………… 

 

 

 

............................, dn…………………… ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka / pieczątki 


