
Znak sprawy: DAG-2511/09/17          Załącznik nr 1 

Strona 1 z 2 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
dostawa nowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi  

i osprzętem na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

Oddział w Krakowie ul.Beera Meiselsa 1. 

  
Nazwa i siedziba oferenta:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia nowej centrali 

telefonicznej wraz z aparatami systemowymi i osprzętem oraz demontażu dotychczasowej centrali 

telefonicznej w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ul. Beera 

Meiselsa 1 składamy naszą ofertę: 

 

 

Cena netto: Słownie cena netto: 

Cena brutto: Słownie cena brutto: 

 

 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na dostarczony sprzęt w wymiarze 

……………………….. miesięcy.  

 

3. Celem potwierdzenia spełniania wszystkich wymienionych w Zapytaniu Ofertowym warunków udziału  

w postępowaniu, przedkładamy oryginały/kserokopie następujących dokumentów: 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………… 



Znak sprawy: DAG-2511/09/17          Załącznik nr 1 

Strona 2 z 2 

 

 
1. Oświadczam, że formularz ofertowy podpisany został przez osobę właściwie umocowaną. 

2. Oświadczam, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.   

3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert.  

4. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia w tym dostawę do siedziby Zamawiającego (w przypadku firm wskazana cena zawiera 

VAT, w przypadku osób fizycznych cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z zamówieniem, 

w tym koszty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  i podatki).  

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do utrzymania cen jakie 

zaproponował w ofercie (nie dotyczy zmian w zakresie podatku VAT).  

6. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi 

załącznik do zapytania ofertowego w miejscu, formie  i terminie określonym przez Zamawiającego.  

7. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na w/w zamówienie dopuszcza   

się możliwość nie wybrania Wykonawcy.  

 
 
 
 

Miejscowość …………………….. 
 
 

Data ………………………………. 
 
 
 

…………………..…………… 
(Podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 

Załączniki:  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………..  

          


