Pr oj e

Załącznik nr 1
.............................................
(miejscowość, data)

Dane Wykonawcy (lub pieczęć):
Nazwa: …………………………………………………
Adres: ……………………………………………………
Telefon: ………………………………………………….

OFERTA WYKONAWCY
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z 21 stycznia 2019 r. przedstawiam ofertę na dostawę klocków LEGO
MINDSTORMS lub tabletów do I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach
projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i zobowiązuję/emy się
do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i uznajemy się
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Płatność za zrealizowaną część zamówienia zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od dnia przekazania
Zamawiającemu sprzętu i faktury VAT.
4. Termin realizacji zamówienia wynosi: 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
5. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Numer
części
I.

II.

Nazwa sprzętu
Klocki Lego Mindstorms
Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585)
Tablet równoważny do w/w tabletu:
…………………………….………… (nazwa);
Parametry zgodnie z zapytaniem:
a) ekran: ………
b) rozdzielczość: ….. itp.

Cena brutto za
jedną sztukę

Ilość
sztuk
10
10

Cena netto
ogółem

Cena brutto
ogółem

10

6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
7. Oferta stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza
ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
8. W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….., Numer telefonu: ................................................
Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................................................

……………………………………………
Pieczęć i podpis Oferenta

