
Załącznik Nr 1 do siwz 
 

...................................................... 
                    pieczęć Wykonawcy  

OFERTA CENOWA 
 

Ja (my) niŜej podpisany (ni)i   
działając w imieniu i na rzecz:........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
REGON..............................................................................................Nr  NIP.................................................................. 
 
Nr konta bankowego: 
.................................................................................................................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Dostawę sprzętu komputerowego” 
 składam (y) niniejszą ofertę: 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

załączniku 1a na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto, tj.: 
Cena jednostkowa oferowanego 
sprzętu 

Łączna  
Cena zamówienia 

Nazwa sprzętu Ilość 

netto podatek 
VAT 

brutto netto podatek 
VAT 

brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6.= 2x3 7.=2x4 8.=2x5 

Serwer 1       
Zasilacz awaryjny dla 
serwera 

2       

Komputer (stacja robocza) 11       
Komputer przenośny 
(laptop) 

1       

Monitor LCD 10       
Drukarka laserowa 2       
Skaner komputerowy 
(urządzenie wielofunkcyjne) 

1       

Zasilacz awaryjny UPS dla 
stacji roboczej 

7       

Przełącznik KVM 1       
RAZEM     

 
............................................................................................................................................... 
(słownie:....................................................................................................................złotych), 

 w tym; 
 wartość netto:.................................................................................................................... 

(słownie:....................................................................................................................złotych), 



podatek VAT:...................................................................................................................... 

(słownie:....................................................................................................................złotych), 

2. Opis oferowanego sprzętu komputerowego stanowi załącznik nr 1a do niniejszej oferty 
cenowej. 

3.  Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ......dni kalendarzowych 
od podpisania umowy.  

4. Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

5. Oświadczamy, Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie 
określonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczam(y), Ŝe na oferowany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji: 
1) na serwer, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
2) na UPS dla serwera, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
3) na komputery, (stacje robocze) na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
4) na komputer przenośny (laptop), na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
5) na monitory LCD, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
6) na drukarki laserowe, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
7) na skaner komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne na okres.................... miesięcy od dnia 

odbioru, 
8) na zasilacze awaryjne UPS dla stacji roboczej, na okres.................... miesięcy od dnia 

odbioru, 
9) na przełącznik KVM, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru. 

7. Oświadczamy, Ŝe powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 
zamówienia......................................................................................................................................
(jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 

8. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
.......................................................................... 

 
Ofertę składamy na ...............................kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Na ofertę składają się: 
1.................................... 
2.................................... 
3.................................... 
4.................................... 
5.................................... 
 
.................................., dnia .................................. 

.............................................................................. 
                ( podpis(y) osób upowaŜnionych do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 
 


