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 Za cznik nr 2 

Dane Wykonawcy:  

 

Imi  i nazwisko: …………………………………………  

Adres: ……………………………………………………  

……………………………………………………………  

Telefon: …………………………………………………. 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  
 
Dostaw  sprz tu komputerowego wraz z instalacj  i umo liwieniem pracy w sieci, sprz tu 
multimedialnego, wyposa enia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik oraz 
mebli w ramach projektów: „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” i „Mechatronik zawód przysz ci” 
realizowanych w Zespole Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego  Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia anie 9.2 
Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 

Oferta  
 
Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym sk adamy swoj  ofert  na wykonanie 
zamówienia:  
 
Dostawa sprz tu komputerowego wraz z instalacj  i umo liwieniem pracy w sieci, sprz tu 
multimedialnego, wyposa enia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik oraz 
mebli w ramach projektów: „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” i „Mechatronik zawód przysz ci” 
realizowanych w Zespole Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego  Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia anie 9.2 
Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
post powania sk adam niniejsz  ofert .  

warto  netto ........................... z  (s ownie .............................................................................................) 

warto  VAT ............................ z  (s ownie .............................................................................................) 

warto  brutto ......................... z  (s ownie ..............................................................................................) 

wiadczamy, e: 
a. zapoznali my si  ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrze  oraz zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty, zrealizujemy 
przedmiot zamówienia w terminie – 60 dni od dnia podpisania umowy. 

b. jeste my w stanie zrealizowa  zamówienie zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów  
i us ug z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) ustalaj cej dla szkó  stawk  podatku 
VAT  w wysoko ci 0% dla  dostaw zestawów komputerów stacjonarnych, monitorów, 
drukarek, skanerów, serwerów.                                                                                     
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c. cena podana w ofercie  zawiera wszystkie sk adniki niezb dne do prawid owego wykonania 
przedmiotu zamówienia w tym tak e us ugi gwarancyjne  i jest ostateczna, 

d. zapewniamy bezp atne us ugi gwarancyjne przez okres nie krótszy ni  2 lata. 
e. naprawy gwarancyjne b  wykonywane w siedzibie Zamawiaj cego.  
f. akceptujemy warunki p atno ci zgodnie z zapisami projektu umowy, 
g. akceptujemy bez zastrze  projekt umowy i zobowi zujemy si , w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiaj cego. 

h. uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez czas wskazany w SIWZ. 
 
i. cz  zamówienia dotycz  ………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………powierzymy podwykonawcy* 
 

j. do oferty do czamy wymagane, podpisane o wiadczenia i dokumenty, stanowi ce ......... szt. 

za czników do oferty, w tym: 

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

………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..……………

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

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

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

k.  niniejsza oferta stanowi dokument, sk adaj cy si  z ….....…. kolejno ponumerowanych stron. 
 

 
 
*niepotrzebne skre li  

 
 
 
 
 
..........................dnia..........................  

................................................  
Podpis czytelny 


