Załącznik 1 do formularza oferty cenowej

FORMULARZ OFERTOWY
dotyczy: dostawy pomocy dydaktycznych sprzęt komputerowy i narzędzi TIK w ramach
Projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-020020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016 z dnia 30.11.2016r. Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
środków Budżetu Państwa.
Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Cena brutto całego zamówienia: ......................................................
(słownie:.....................................................................................................................................)
Okres gwarancji całego zamówienia:……………………………….
W tym:
Lp.

Model
urządzenia/
Parametry

Nazwa
1. Komputer przenośny
2. Aparat cyfrowy „lustrzanka” z
lampą błyskową i statywem
3. Kamera cyfrowa ze statywem z
obrotową głowicą posiadającym
poziomicę
4. Microsoft Office
Oprogramowanie biurowe
5. Program antywirusowy
6. Sieciowe urządzenie
wielofunkcyjne
7.
System do zbierania i
analizowania odpowiedzi eKlasa
8. Wizualizer
9. Wideoprojektor
10. Przenośny zestaw nagłaśniający
11. Tablica interaktywna
12. Komputer przenośny
13.
Razem

Ilość

Cena
brutto za
szt.

Wartość
brutto

2
1
1
3
3
1
1 szt. Licencja 25
stanowisk
2
1
1
1
1

Czas realizacji: 15 dni od dnia podpisania umowy

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się ze wzorem umowy do niniejszego zamówienia i akceptuję warunki
Umowy.
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2. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu
zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie , jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Pozostaję związany z ofertą na okres 30 dni od daty oferty.
5. Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
6. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim zapisanych.

…………………………………………
czytelny podpis Wykonawcy
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