
 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Do Zamawiającego 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice  

ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie 

 
 

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ŚODR 
Modliszewice 2020. 

 

Ja/ My* : 

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :  
…………………………….……………………………………………………

……………………….........……………………………………………………  
Adres……………………………………………………………………………  
Województwo : …………………………  
Tel : ………………………………………  
e-mail : ……………………………………  
NIP : ………………………………………  
REGON : …………………………………  
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym  

……………………………….. Nr KRS 

……………………………………*  
Podmiot wpisany do CEiIDG RP*  
Podatnik VAT – TAK – NIE*  
Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy : 

...................................................................... 
 

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :  
 
 

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Dla części A 

NETTO: 

Wartość: 

 

........................................ 

Słownie: 

 

.............................................................................................................................................. 

VAT: 

Wartość: 

 

........................................ 

Słownie: 

 

.............................................................................................................................................. 

BRUTTO: 

Wartość: 

 

........................................ 

Słownie: 

 

.............................................................................................................................................. 



 

Oferowany przeze mnie termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ....... dni. 

 

Oferowany przeze mnie okres gwarancji i rękojmi za wady i usterki wynosi ............... 

miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 

 

 

Dla części B 

 

Oferowany przeze mnie termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ....... dni. 

 

Oferowany przeze mnie okres gwarancji i rękojmi za wady i usterki wynosi ............... 

miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 
 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

2. W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3.  zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte; 

4. Uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie 

z tym dniem); 

5. Akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych we wzorze 

umowy; 

6. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję*:  

- siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców; 

- przy udziale podwykonawców: 

 

............................................................................................................................................................. 

(nazwa Podwykonawcy) 

 
 
..........................., dnia ..................2020r.       

        .................................................................... 
                                                        (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

NETTO: 

Wartość: 

 

........................................ 

Słownie: 

 

.............................................................................................................................................. 

VAT: 

Wartość: 

 

........................................ 

Słownie: 

 

.............................................................................................................................................. 

BRUTTO: 

Wartość: 

 

........................................ 

Słownie: 

 

.............................................................................................................................................. 


