Załącznik nr 2. Do Zapytania Ofertowego

Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Legionowa 14/16 lok. 101
15-099 Białystok
Nazwa i adres Zamawiającego

FORMULARZ OFERTOWY

I.

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

Siedziba……………………………………………………………………………………….……………….......................................,

Nr telefonu/nr faksu ….…………………………….…………………………………………………………………………………………,

Adres ……………………….............................................................................................................................,

Adres do korespondencji …………………………..………...……………………………………………..…………………………….,

E-mail …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

II. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy oświadczam, że niżej podane dane są
zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem, tj. na dzień składania oferty.
III. Podmiot, który reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.
IV. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia polegającego na: dostawie
laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z
instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół W Brańsku,
prowadzonego w związku z realizacją projektu pn. „TAK dla edukacji – wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w
Brańsku”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Spopłecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2014-2020”, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w Zapytaniu Ofertowym i SOPZ za kwotę stanowiącą wynagrodzenie w
wysokości:
Przedmiot zamówienia
1

2

ilość

Nazwa (marka)
handlowa
oferowanego
asortymentu

Cena
jednostkowa
brutto [zł]

Wartość brutto [zł]

3

4

5

7

1

Laptop

32

2

Oprogramowanie
Office wersja edu

32

3

Router

1

4

Acces Point

10

5

Switch

2

6

Antena

20

7

UPS APC

2

8

Serwer

1

9

Windows serwer

1

10

UPS APC 1000

1

11

Licencje dostępowe

200

12

Licencje terminalowe

25

13

Okablowanie (305m x
5 zestawów)

5

14

Listwy pcv (mb)

15

Instalacja,
konfiguracja, montaż,
podłączenia

400
1

Suma
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1) Powyższe wynagrodzenie brutto obejmuje wartość towaru i usługi oraz wszelkie koszty
wynikające z realizacji umowy wraz z należnym podatkiem VAT. Ww. wynagrodzenie nie podlega
zmianie w okresie obowiązywania umowy.
2) Faktura/-y wystawione będą przez Wykonawcę wg następujących danych :
Zamawiający:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok
NIP 5423108836
3.

Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w oparciu o fakturę VAT wystawioną po
przyjęciu protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania przedmiotu zamówienia przelewem w
terminie 14 dni od dnia odbioru, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4.

W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury
korygującej.

5.

Termin realizacji zamówienia – max. 21 dni od daty podpisania umowy.

V. Oświadczam, że:


posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym potwierdzamy, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie, wykonaliśmy:


…. zamówienie/-a odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot
niniejszego zamówienia (tj. wykonanie, modernizacja szkolnej sieci Wifi wraz z dostawą
sprzętu, oprogramowania i konfiguracją sieciową), na którą Wykonawca składa ofertę.



potwierdzamy, że współpracujemy stale z … szkołą/szkołami w zakresie serwisu szkolnej
sieci WiFi wraz z pracownią komputerową.











Powyższe doświadczenia dokumentujemy ……………. – załącznik/załączniki nr …….

posiadamy wystarczający potencjach techniczny do wykonania zamówienia;
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
potwierdzamy, iż nasza sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna umożliwia wykonanie
zamówienia.
zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje
niezbędne do przygotowania oferty;
w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;
wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe;
w przypadku udzielenia zamówienia zawrę umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
zamówienie zrealizuję w terminach wskazanych w niniejszym Formularzu Ofertowym;
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VI. Oświadczam, że oferta jest ważna 30 dni.
VII. Załącznikami do oferty są:
a) ………………………………………….
b) ………………………………………….
c) ………………………………………….

…………………………………………………….
Miejscowość i data

………………………………………..
Zatwierdzam
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