
ZP.272.37.2017                   Załącznik nr 2 do SIWZ 
Formularz oferty 

 
Zamawiający:   Powiat Nowosądecki 
Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie Punktów 

Nieodpłatnych Porad Prawnych 
 
 
…........................................................ 

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy, 
nazwa Wykonawcy/ 

albo 
/Imię i nazwisko Wykonawcy/ 

OFERTA CENOWA: 
 

Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) 
proponuję (-emy) realizację przedmiotowego zamówienia w podanych poniżej cenach: 
(Ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, ceny zawierają wszelkie koszty, opłaty 
i podatki wskazane w pkt 18 SIWZ) 
 

Część 1 - Dostawa komputerów 

Cena ryczałtowa brutto: ………………………………………….. zł 

 

Cena oferty wynika z następującej kalkulacji: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Zamawiana 

ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 
(zamawiana ilość 

x cena jedn. brutto) 

1 

Komputer PC 
zgodny z wymaganiami określonymi 
w pkt 1 Załącznika nr 1a do SIWZ 
 
Liczba punktów uzyskanych w teście 
Passmark CPU Mark: ………………………………….… 

3 szt. ........................... zł ........................... zł 

2 

Komputer przenośny (notebook) 
zgodny z wymaganiami określonymi 
w pkt 2 Załącznika nr 1a do SIWZ 
 
Liczba punktów uzyskanych w teście 
PassMark CPU Bechmarked: ..……………………… 

1 szt.  ........................... zł ........................... zł 

Razem: wartość brutto 
 

…............................. zł 

 

(Uwaga: w przypadku omyłek rachunkowych zamawiający uzna za prawidłowo wskazane: przez siebie zamawianą 
ilość i przez wykonawcę cenę jednostkową brutto (jednej sztuki). 
 

Oświadczam (-y), że na dostarczone komputery PC udzielę (-imy) ……..-letniej gwarancji jakości. 

UWAGA: Okres, na jaki wykonawca udziela gwarancji jakości na komputery PC wykonawca powinien podać w pełnych latach. 
Gwarancja jakości podana w ofercie nie może być krótsza niż 2 lata. 
W przypadku niewypełnienia tej pozycji zamawiający przyjmie, że wykonawca udzieli na dostarczone komputery PC 2-letniej gwarancji jakości. 
 

Oświadczam (-y), że na dostarczony komputer przenośny (notebook) udzielę (–imy) ……..-letniej gwarancji jakości. 

UWAGA: Okres, na jaki wykonawca udziela gwarancji jakości na komputer przenośny (notebook) wykonawca powinien podać w 
pełnych latach. Gwarancja jakości podana w ofercie nie może być krótsza niż 2 lata. 

W przypadku niewypełnienia tej pozycji zamawiający przyjmie, że wykonawca udzieli na dostarczony komputer przenośny (notebook) 2-letniej 
gwarancji jakości. 



Oświadczam (-y), że dostarczę (-my) komputery PC i komputer przenośny (notebook) w terminie …….. dni 
kalendarzowych. 

UWAGA: Termin wykonania zamówienia (dostawy) wykonawca powinien podać w dniach kalendarzowych. Termin ten będzie 
liczony od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia (dostawy) nie może być dłuższy niż 7 dni. 
W przypadku niewypełnienia tej pozycji zamawiający przyjmie, że wykonawca dostarczy komputery PC i komputer przenośny (notebook) w terminie 
7 dni kalendarzowych. 

 
 

* Oświadczam(-y), że całość zamówienia wykonam(-y) własnymi siłami. 

albo 

* Oświadczam(-y), że część zamówienia, …………................................................................................................................. 

/opis części zamówienia/ 

powierzę(-ymy) do realizacji podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………… 

/firma podwykonawcy/ 

* - wypełnić obowiązkowo jeśli dotyczy 

 

Część 2 - Dostawa urządzeń peryferyjnych 

Cena ryczałtowa brutto: ………………………………………….. zł 

 

Cena oferty wynika z następującej kalkulacji: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Zamawiana 

ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 
(zamawiana ilość 

x cena jedn. brutto) 

1 
Monitor LCD 
zgodny z wymaganiami określonymi 
w pkt 1 Załącznika nr 1b do SIWZ  

3 szt. ........................... zł ........................... zł 

2 
Urządzenie wielofunkcyjne 
zgodne z wymaganiami określonymi 
w pkt 2 Załącznika nr 1b do SIWZ 

1 szt. ........................... zł ........................... zł 

Razem:  wartość brutto 
 

…............................... zł 

 

(Uwaga: w przypadku omyłek rachunkowych zamawiający uzna za prawidłowo wskazane: przez siebie zamawianą 
ilość i przez wykonawcę cenę jednostkową brutto (jednej sztuki). 
 

Oświadczam (-y), że na dostarczone monitory LCD udzielę (-imy) ……..-letniej gwarancji jakości. 

UWAGA: Okres, na jaki wykonawca udziela gwarancji jakości na monitory wykonawca powinien podać w pełnych latach. 
Gwarancja jakości podana w ofercie nie może być krótsza niż 3 lata. 
W przypadku niewypełnienia tej pozycji zamawiający przyjmie, że wykonawca udzieli na dostarczone monitory 3-letniej gwarancji jakości. 
 

Oświadczam (-y), że na dostarczone urządzenie wielofunkcyjne udzielę (–imy) ……..-letniej gwarancji jakości. 

UWAGA: Okres, na jaki wykonawca udziela gwarancji jakości na urządzenie wielofunkcyjne wykonawca powinien podać  
w pełnych latach. Gwarancja jakości podana w ofercie nie może być krótsza niż 2 lata. 

W przypadku niewypełnienia tej pozycji zamawiający przyjmie, że wykonawca udzieli na dostarczone urządzenie wielofunkcyjne 2-letniej gwarancji 
jakości. 

Oświadczam (-y), że dostarczę (-my) monitory LCD i urządzenie wielofunkcyjne w terminie …….. dni 
kalendarzowych. 

UWAGA: Termin wykonania zamówienia (dostawy) wykonawca powinien podać w dniach kalendarzowych. Termin ten będzie 
liczony od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia (dostawy) nie może być dłuższy niż 7 dni. 
W przypadku niewypełnienia tej pozycji zamawiający przyjmie, że wykonawca dostarczy monitory i urządzenie wielofunkcyjne w terminie 7 dni 
kalendarzowych. 

 



** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

* Oświadczam(-y), że całość zamówienia wykonam(-y) własnymi siłami. 

albo 

* Oświadczam(-y), że część zamówienia, …………................................................................................................................. 

/opis części zamówienia/ 

powierzę(-ymy) do realizacji podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………… 

/firma podwykonawcy/ 

* - wypełnić obowiązkowo jeśli dotyczy 

 

Oświadczam(-y), że uzyskałem(-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczam(-y), że zapoznałem się (-liśmy się) z treścią specyfikacji i nie wnoszę (-simy) do niej żadnych zastrzeżeń. 

Uważam/-y się za związanego/-ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
 

Oświadczam/-y, że jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 

Tak  

Nie  
 

 
 
Podpisał(-ali) ........................................................................................................................................................................ 

występujący w charakterze: ................................................................................................................................................ 

w pełni upoważniony (-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu: ………………………………………………………………………………. 

adres: ................................................................................................................................................................................... 

telefon ...................................................faks .................................................... e-mail: ………………………………….….………..…. 

 

 
 
Miejscowość: ............................................... 
 
 

Data: .............................................................                                ................................................ 
 /podpis – podpisy 
pieczątka – pieczątki/ 


