Załącznik nr 2

………………………………………………
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski
tel. (91) 38-20-285 fax (91) 38-20-285 wew.21
e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl
II. OFERENT
Pełna nazwa oferenta ……………………………………………………….……..
Adres lub siedziba oferenta …………………………………………………….....
Nr telefonu/fax. ……………………………………………..…………..…..….......
Nr NIP …………………………………………………………………..…..…........
Nr REGON ………………………………………………….…………..…..….......
Osoba do kontaktów ………………………………………………….…………....
III. WYCENA ZAMÓWIENIA *
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego „Dostawy i serwisu urządzenia serwerowego”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:
Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka
miary

Ilość
sztuk

Cena jedn.
netto w PLN

Stawka VAT %

Kwota brutto
w PLN

Razem wartość brutto

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty oraz nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że oferowane produkty/usługi/ spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przez
Zamawiającego.
Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia z powodu istnienia powiązań
kapitałowych o osobowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu
lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy.
Oświadczam/my, iż uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na
składanie ofert.
Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postepowaniu.
Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuję/my się, w
przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:




*treść sposobu wyceny zamówienia wymaga każdorazowego dostosowania w zależności od rodzaju przedmiotu
zamówienia.
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