Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr FT/Mał/1/2017

Zamawiający:
Fortec Polska sp. z o.o. sp. j.
ul. Kocmyrzowska 7B
31-831 Kraków
FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

z siedzibą w/zamieszkałego w* ….........................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr FT/Mał/1/2017 składam ofertę w postępowaniu na
dostawę sprzętu komputerowego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Oferuję realizację zamówienia za cenę:
............................................... zł bruto (słownie: …...........................................................................);
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w
szczególności: zakładany zysk, należne podatki.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu
ofertowym i Umowie.
Oświadczam, że posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że na dostarczone towary przez okres minimum ……….. miesięcy udzielę gwarancji,
obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane w terminie do ……….. dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy (termin dostawy).
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Oświadczam, że przedkładam wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub innym
wskazanym przez niego miejscu w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania mnie przez
Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zamówienia.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu składania
ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.
…......................................
miejscowość i data

………………………………..………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr FT/Mał/1/2017

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
Lp.
1

Przedmiot zamówienia

Wartość
Neto

Stawka
VAT

Wartość
bruto

Laptop – 3 sztuki;
RAZEM

Wartość oferty należy wyliczyć według następujących zasad:
1. Wykonawca winien określić wartość neto za jednostkę miary z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT.
2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem podatku
od towarów i usług VAT.
3. Wartość neto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość neto za jednostkę miary przez ilość przewidywanych
jednostek miary.
4. Wartość bruto stanowi sumę wartości neto i iloczynu wartości neto i stawki podatku VAT.
5. Wartość pozycji RAZEM stanowi cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Wykonawcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT albo wykonawcy, którzy realizują zamówienia odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia w ramach działalności wykonywanej osobiście w kolumnie „wartość brutoo wpisują kwotę wartości neto.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr FT/Mał/1/2017

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu nr FT/Mał/1/2017, oświadczam, że Wykonawca:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)
z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)
…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między
benefcjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu benefcjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu benefcjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…......................................
miejscowość i data

……………………..…………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr FT/Mał/1/2017
OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1.
Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę dostawy towarów o
zakresie wskazanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
2.
Wykonawca wykona dostawę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w
terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.
Wykonawca zobowiązany będzie to dostawy oferowanego sprzętu, gotowego do użytku, w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary obowiązującej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres wskazany w ofercie.
5.
Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez
Zamawiającego.
6.
W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też
wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na
Wykonawcę karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.
7.

Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

8.
Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania
sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a wsprawach nieuregulowanych
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
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