
Załącznik nr 2

………………………….                                                                                                  ...........................................
       Pieczątka Wykonawcy                                                                                                                                                               Miejscowość, data

Urząd Gminy 
w Solcu-Zdroju,  
ul. 1 Maja 10, 
28-131 Solec-Zdrój

OFERTA CENOWA

Nawiązując do zapytania cenowego poniżej 30 000 euro
na zakup do szkół pomocy dydaktycznych

  w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna

tablica”

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, za całkowitą cenę ryczałtową:

brutto: ..............................................................................

słownie: ............................................................................................................................................................

w tym (…….%) ………………………….zł VAT

w tym:
Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka

miary
Ilość Cena  jednostkowa

brutto
Wartość brutto

1 Interaktywny monitor dotykowy zestaw 3
2 Tablica interaktywna sztuka 1
3 Projektor sztuka 1
4 Głośniki zestaw 1

Łącznie

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do kontaktu …………………….…..………………………

Numer telefonu:…………………………………………………….

Numer faksu: ……………………………………………………….

Numer REGON: ……………………………………………………

Numer NIP: …………………………………………………………

Adres email: ……………………………………………………..…

Składając niniejszą ofertę:
 Oświadczam, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym

koszty związane z dostawą, montażem oraz szkoleniem technicznym dla nauczycieli.
 Oświadczam,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  Zaproszenia  do  złożenia  oferty  cenowej  oraz  załączonymi

dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy ich warunki. 



 Oświadczam, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
niniejszej Oferty. 

 Oferuję realizację zamówienia, w sposób, który został opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz 
załączonych dokumentach. 

 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania okeślonej działalności w przedmiocie zamówienia.

 Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.

 Oświadczam, że udzielam okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia –

Załącznik nr 1

 Oświadczam, że  oferowane pomoce dydaktyczne są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9

miesięcy przed dostawą) oraz posiadają wymagane prawem niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa lub atesty.

 Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie do wykoania zamówienia.

....................................................................................
(podpis Wykonawcy, osoby uprawnionej do rezprezentowania

Wykonawcy)


