
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego SPZ.271.30.3.2012 

1. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10  

97-300 Piotrków Trybunalski  

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

 

L.p. 
Nazwa(y) wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

wykonawcy(ów) 

   

3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

 
Adres 

 

 

 
Nr telefonu 

 

 

 
Nr faksu 

 

 

 
Adres e-mail 

 

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

                                            
1
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną 
cenę: 

CENA ...................................zł netto + …..VAT = .........................zł brutto 
słownie złotych brutto 

……........................................................................................... 

w tym: 

 

 

Część I, cena:  

CENA ...................................zł netto + …..VAT = .........................zł brutto 
słownie złotych brutto 

……........................................................................................... 
 

L.P. Podzespół Ilość (szt.) 
Okres 

gwarancji w 
miesiącach 

Cena za szt. 
z VAT (zł) 

Wartość z VAT 
(zł) 

1. Komputer All-in-One (K1) 15    

2. Notebook 1 (N1) 1    

3. Notebook 2 (N2) 5    

4. Drukarka 1 (D1) 1    

5. Drukarka 2 (D2) 28    

6. Drukarka 3 (D3) 8    

7. Drukarka 4 (D4) 1    

8. Sieciowy serwer plików (NAS) 1    

9. Dysk twardy (HDD) 4    

10. Konsola KVM (KVM) 2    

11. Kable do KVM (KVM_Kable) 
1,8m - 6 szt. 
3m - 10 szt. 
5m - 4 szt. 

 
  

12. Tablet 3    

13. Mysz  6    

14. Torba do notebooka (TORBA) 6    

15. 
Oprogramowanie systemowe 
(SYSTEM) 

3  
  

16. Pakiet Biurowy (OFFICE) 21    

17. Serwer sieci (S) 1    

     RAZEM   

 

  



Część II, cena:  

CENA ...................................zł netto + …..VAT = .........................zł brutto 
słownie złotych brutto 

……........................................................................................... 

 

 

L.P. Podzespół Ilość (szt.) 
Okres 

gwarancji w 
miesiącach 

Cena za szt. 
z VAT (zł) 

Wartość z VAT 
(zł) 

1. Skaner 1 (Skan1) 8    

2. Skaner 2 (Skan2) 6    

3. Skaner 3 (Skan3) 15    

     RAZEM        

 

Część III, cena: 

CENA ...................................zł netto + …..VAT = .........................zł brutto 
słownie złotych brutto 

……........................................................................................... 

 

L.P. Podzespół Ilość (szt.) 
Okres 

gwarancji w 
miesiącach 

Cena za szt. 
z VAT (zł) 

Wartość z 
VAT (zł) 

1. UPS 1 (USP1) 15    

2. UPS 2 (UPS2) 9    

           RAZEM          

 

1) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  

2) akceptuję (my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ, 

3) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane 

przez zamawiającego  

4) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

5)  nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  

w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

6) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [żadne z informacji 

zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i w związku z niniejszym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

 

                                            
2
  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

1 
 

 
  

 

7)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 

powierzyć podwykonawcom4:  

8)  Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 

wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 

zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że 

część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

 

L.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

1 
 
 

  

Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 

Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

o podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

wykonawcy(ów) 

     

 

 
 

 

                                            
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


