ZAŁĄCZNIK NR 2

..................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
E-MAIL: ………………………..

WATS PIOTR DEMSKI
Bujaków, ul. Klubowa 1
43-356 Kobiernice
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RR/2019 na dostawę oprogramowania i zestawu
komputerowego, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami
określonymi w zapytaniu ofertowym.
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………….……
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców);
OFERUJEMY wykonanie zamówienia zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, za cenę:
Część 1: Oprogramowanie do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD
Przedmiot zamówienia

Wartość
netto

Stawka
VAT%

Kwota
podatku VAT

Wartość
brutto

Stawka
VAT%

Kwota
podatku VAT

Wartość
brutto

Oprogramowanie do parametrycznego
projektowania przestrzennego 3D CAD
Część 2: Dostawa oprogramowania do modelowania 3D
Przedmiot zamówienia

Wartość
netto

Oprogramowanie do modelowania 3D
Część 3: Dostawa zestawu komputerowego
ilość
Przedmiot zamówienia

Zestaw komputerowy
Jednostka centralna

Wartość netto

1 szt.

Stawka
VAT%

Kwota
podatk
u VAT

Wartość
brutto

Monitor
Klawiatura
Mysz optyczna
Manipulator 3D do programów CAD

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
RAZEM

Oświadczamy, iż zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego
wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie do 30 dni od dnia
złożenia zamówienia.
Oświadczamy, iż oferujemy 24-miesieczny termin gwarancji.
Oferujemy następujące warunki płatności:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także iż spełniamy wszystkie
warunki Zamawiającego wymienione w zapytaniu.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
a w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu
zgodnym z ww. wzorem w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*
Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:
…………………………….. tel. ……………………………………..…………………………..

*skreślić, jeśli nie dotyczy

.........................................................................................
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

