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ZS.EFS.206.2011

Załącznik nr 2 do SIWZ






Nazwa/Pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ........................... roku
 (miejscowość)                                     (data)







Zespół Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew, tel. (22) 788 24 00, 
email: zskarczew_sekretariat@op.pl
REGON: 0010104588; NIP: 532-174-14-12
powiat otwocki, województwo mazowieckie



Przetarg na utworzenie pracowni komputerowej w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie”. 

FORMULARZ OFERTY

	Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami, składamy ofertę na realizację zamówienia pt. „Utworzenie pracowni komputerowej”.

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi.
	Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości warunki zamówienia określone w SIWZ.
	Oferta wraz z załącznikami została wypełniona i złożona w 1 egzemplarzu.
Cena ryczałtowa wykonania zadania:

netto ...................................................................zł
podatek VAT ......................................................zł

brutto ……………...................................zł
słownie ........................................................................................................



w tym:
Lp.
Opis
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
netto
Wartość
brutto
1
Komputer przenośny-laptop
Opis:



20




2
Zestaw słuchawki multimedialne i myszka do laptopa
Opis:



20




3
Wielofunkcyjne urządzenie laserowe mono wraz z kompletem 3 tonerów
Opis:

2




4
Projektor multimedialny
Opis:

1




5.
Tablica multimedialna
Opis:

1




6.
Ekran do projektora
Opis:

2












	Oferujemy 7 dniowy termin płatności.

Udzielamy ...................minimum 24 miesięcy gwarancji.
Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.



Oferta zawiera łącznie <liczba ponumerowanych i parafowanych stron> ponumerowanych 
i parafowanych stron.



    .......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa (jeśli dotyczy))
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 


Do oferty zostały dołączone następujące załączniki:

Należy wyliczyć wszystkie załączniki

Załącznik nr 1	...................................................
Załącznik nr 2	...................................................
Załącznik nr 3	...................................................  (...)

