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FORMULARZ nr 1 OFERTY 

.....................................................
. 

(miejscowość, data) 

 
WYKONAWCA  
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 

(NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES) 
 
TELEFON/FAX...................................................... 
 
E-MAIL................................................................... 
 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego z 
dn. 24.04.2017r.  
Oferuję DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SERWERA I MUTIMEDIÓW , w ramach 

projektu " Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy 

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”,  

za cenę:  

Cena łączna netto ....................................................................................... zł 

Cena łączna brutto ...................................................................................... zł 

 
 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

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

1) zapoznałem(liśmy) się treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 

wyjaśnieniami oraz wprowadzonymi zmianami, 

3) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) zrealizować 

przedmiot zamówienia w terminie do ……………. Dni , 

4) uważamy się za  związanych niniejszą ofertą przez  okres 30 dni. 

5) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
6) akceptuję wzór umowy. 
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7) załączam dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania firmy (odpis z KRS, 
CIDEG, pełnomocnictwo) 
8. załączam zaakceptowany wzór umowy. 
9. Załączam wypełniony załącznik nr.1.  
 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby 
uprawnionej do podpisania oferty 

 
 

 
 


