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Załącznik nr 6 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY  

 

 

 

 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
Raciborska 37 
40-074 Katowice 

 

 

 Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetargu nieograniczonego” na: 

 Dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

Wykonawca ……………………………………………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………. Fax ………………………………………. 

 

1) oferuję  wykonanie dostawy objętej zamówieniem w zakresie1 : 

Oznaczenie zadania Wartość brutto 

 

1 Dostawa zestawów komputerowych PC, akcesoriów 

komputerowych, skanera oraz drukarki laserowej. 

 

………………………………….. zł 
(słownie: ……………………….. zł) 

 

2 Dostawa sprzętu komputerowego Apple. 

 

..................................................... zł 
(słownie: ………………………..zł) 

3 Dostawa oprogramowania. ..................................................... zł 
(słownie: ………………………..zł) 

4 Dostawa oprogramowania do urządzeń Juniper. ..................................................... zł 
(słownie: ………………………..zł) 

 

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

    i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

                                                 
1 Jeżeli oferta dotyczy wybranych zadań – w wierszu / pozycji /, dotyczy zadań, na które Wykonawca nie składa 
oferty należy wpisać „NIE DOTYCZY” lub przekre ślić dana pozycję 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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3) oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w  terminie  do 14 dni od daty udzielenia 

zamówienia.  

4) Dotyczy zad. 1 i 2: oświadczamy, ze udzielamy na zadania 1 i 2 gwarancji na okres …… 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, zgodnie z warunkami opisanymi przez 

Zamawiającego. 

5) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia   

     należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie 

……………………………. . 

6) oświadczamy, że zadanie wykonam: 

• samodzielnie 

• przy pomocy podwykonawcy/podmiotów w realizacji zamówienia w części zamówienia 

obejmującej …………………………………………………………………………………. 

7) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas wskazany 

     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

8) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały  

    zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się  

    w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach  

    w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 9) załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

 

 

 

 

 

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

inne .................................................................  

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 



 

 3 

 

 


