„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik B

Pieczątka firmowa Wykonawcy

OFERTA
na dostawę mobilnych pracowni komputerowych dla Łomżyńskiego
Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
Nr ŁCRE/RPOWP/K8/2018
na rzecz realizacji projektu
„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”
o numerze RPPD.03.01.02-20-0212/16
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
1. Zamawiający.
Zamawiającym jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży z siedzibą ul. Polna
16;
18-400 Łomża
2. Dane Wykonawcy:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
………………..……………………………….........................................................….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….
……….…………….……………...….…….....................................................................…...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….......……
Adres:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
…...................…………………………………………..………………………………………..
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
ul. Polna 16; 18-400 Łomża, tel. 86-218-05-44, mail: projekt1315@o2.pl
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Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks…………………………………………………………..………………
e-mail...................................................…………………………….….…..………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
………………………………………………..........................….………………………..
………………………………………………............................…………………………..
…................................................................………………………………………………
3. Oferowany przedmiot zamówienia:
Oferujemy dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego określonego w Załączniku A
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na warunkach określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik D do
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujących terminach dostawy;
gwarancjach i cenach:

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
ul. Polna 16; 18-400 Łomża, tel. 86-218-05-44, mail: projekt1315@o2.pl

Zadanie: Termin dostawy …............. dni po dacie podpisania umowy

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa, symbol urządzenia i indeks
producenta zamawianego jest materiału
eksploatacyjnego

Laptop wraz z oprogramowaniem
Ruter do bezprzewodowych
transmisji danych
Szafa mobilna do ładowania oraz
zarządzania mobilnym sprzętem
komputerowym
Wartość ogółem:

Ilość w
szt.

72
8
8

max. okres
gwarancji od daty
odbioru

Cena jednostkowa
netto/zł

VAT %

Kwota VAT /zł

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
Wartość
dostawy netto dostawy brutto

4. Oświadczenia:
1) towar wyszczególniony co do ceny ofertowej w punkcie 1 niniejszej oferty spełnia
wszystkie wymagania określone w Załączniku A oraz Załączniku D do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,
a w przypadku wygrania postępowania do czasu zawarcia umowy;
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
5. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest ...............................................................................................................
e-mail:………...……........………….…………………..……...
tel./fax: .....................................................………………..;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
6. Załączniki do formularza oferty:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
3) ......................................................................................................................................
4) ......................................................................................................................................
5) ......................................................................................................................................
6) ......................................................................................................................................
7) .......................................................................................................................................
8) .......................................................................................................................................
9) ........................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
............................., dnia ......................... 2018r.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

