
 

 

Formularz ofertowy  

 
 

Ja/my niżej podpisany/ni:    

działając w imieniu i na rzecz                                                                                                                                 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na zadanie pod nazwą: 

„Dostawa sprzętu komputerowego” 

 
prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorską – Własnościową ,, Nasz 

Dom’’ w Ostrowi Mazowieckiej   składam niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: 

łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):  zł 
(słownie złotych    

  ) 

1a. Informujemy, że wybór tej oferty: 

*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług 

*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów i usług:    
(wskazać nazwę, rodzaj) 

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku)  zł*, inna waluta  *. 

 

2. Oświadczamy, że na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji ……………………… 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym   

w Rozdziale SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

6. *Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez podwykonawców. 

*Zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców. Części zamówienia, których 

wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców są 

następujące: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy przedstawionym w Załączniku nr  3 do SIWZ     

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym 

załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Określenie części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

  

  



8. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy** 

 
(wpisać małe lub średnie przedsiębiorstwo) 

 

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

 

nr. tel.:  , faks.:  , e-mail:    

10. Ofertę niniejszą składamy na  kolejno ponumerowanych kartkach. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

 

(*wskazać właściwe) 

 
**dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE. I. 124 z 20. 05.2003 

str. 36) 

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR 

- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzesiębiorstwami ani 

małymi perzedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR 

 

 

 

 
 

  dn.       

czytelny    podpis   Wykonawcy    

lubumocowanego 

przedstawiciela 

(przedstawicieli) Wykonawcy 

 


