Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy:..........................…………………………………………............................

Adres Wykonawcy:……………………………………………....................................................

Regon……………..……………NIP…………….………..tel. …...............................................

faks: …..................................... adres e-mail: …...................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na „Zakup i dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.”, nr sprawy: 03/03/2016, my niżej
podpisani działając w imieniu Wykonawcy oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
wg. poniżej specyfikacji zgodnej z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Lp. Szczegółowy opis i parametry Ilość
techniczne
oferowane przez szt.
Wykonawcę.
a

b

1. Licencja Creo Essentials

c

Cena jedn. Podatek
netto
Vat

Cena jedn. Wartość
brutto
brutto
(c x f)

d

e

f

g

4

..............zł. .............zł ...............zł ..............zł.
.

4

..............zł. .............zł ...............zł ..............zł.
.

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

2 Komputery
Producent: .............................................
Model: ....................................................
Typ: ........................................................
Obudowa: ...............................................
Płyta główna: ...........................................
Procesor: ................................................

RAM: .......................................................
Gniazda rozszerzeń: ...............................
Kontroler: ...............................................
Napęd optyczny: ....................................
Porty: ......................................................
Video: ....................................................
Zasilanie: ................................................
Urządzenia komunikacyjne: ....................
Oprogramowanie: ...................................
Certyfikaty: ..............................................
Inne: ........................................................

3 Monitor

Producent: .............................................
Model: ....................................................
Typ: ........................................................
Rozmiar ekranu (przekątna): ...................

4

..............zł. .............zł ...............zł ..............zł.
.

Matryca: ..................................................
Współczynnik proporcji: ..........................
Minimalna rozdzielczość: ........................
Jasność:...................................................
Współczynnik kontrastu:..........................
Kąt widzenia: ...........................................
Czas odpowiedzi: ....................................
Kolor produktu: ........................................
Kąt pochylenia i obrotu, piwot: ................
Właściwości ekranu: ................................
Wejścia: ...................................................

za cenę łączną:
CENA NETTO:

..................................................................................................zł.

WARTOŚĆ PODATKU VAT:

..................................................................................................zł.

CENA BRUTTO:

..................................................................................................zł.

słownie: (…................................................................................................................zł. brutto)

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu
zamówienia w terminie …....... dni od daty podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem
zawierającym etapy realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do oferty.

Jednocześnie oświadczam, że:
1. zapoznałem się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym istotne
postanowienia umowy;
2. uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty;
3. jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert;
4. zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
5. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.).

6. Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imię i Nazwisko
1.
2.

Data

Czytelny podpis

Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy
„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.”
Nazwa zadania
1.

Termin wykonania
……………………………

