
(pieczEic Wykonawcy) 

Zalqczn ik nr 1 
Formul arz oferty 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

(data) 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 
w Baboszewie 

OFERTA 
w postEiPowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci poniiej 30 000 euro 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr OAiZP.271.2.4. 2017 z dnia 06 lipca 2017 r. 
ogloszone na stro nie intern etowej bip .gminababoszewo.pl sklada my ofertEi na dostawEi sprzEitu 
komputerowego. 

Cena brutto naszej oferty wynosi .... .. .. ........ .. ........ .... .. .. zl brutto (slownie ....... .................... .. ................... .. 

........... ........ ...... ... .. ... ...... ....... .... ...... ..... ..... ... ...... .. ... .... ... ........ ...... ....... .......... .... ... ...... ... ....................... .. ........ ) 

Cena oferty netto .... .. ... .. ... ............. zl (slownie .. .. ... ... ........ ... ... .. ... ..... .. ........ ........ ..... ..... .. ...... ............. ...... .. .. . 

........ ...... ....... .. .... .. .. .. ....... ... .. ...... .. ........ .... ...... .. ... .......... .... .... ........... .......... .. ...... ...................... ..................... . ) 

podatek VAT ... ...................... .. zl (slownie ...... ......... .. .......... ................ .. ... ....................... .. ........ ...... .......... .... . 

... .. .... ... ..... ...... .. ... .. ..... ....... ... ... ..... ... .............. ..... ............... .... .... .. ...... ......... .. ..... .. .... ..... .. ... ..... .. ................. .. ... ) 

Tab.l- Szczeg61y wyl iczenia ceny oferty 
I . -- Nazwa skladowej 

Lp. (model, nazwa producenta, opis podstawowych 
Jednostk:r Liczba 

Cena 
Wartosc netta 

jednostkowa 
parametr6w) 

miary 

1 2 3 

1 Komputer sztuka 

Zafqcznik nr 1 do zaproszenia do zfoienia oferty cenowej - Formularz o/erty 

sztuk 
netto 

4 5 

2 

Wartosc oferty netto 

Podatek VAT 23% 

Wartosc oferty brutto I 

Strono 1 Z 2 

(4x5) 

6 



Oswiadczamy ze: 
1. w podanej wyzej cenie uwzgl~dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zam6wienia; 
2. zapoznalismy si~ z tresciq zaproszenia do zlozenia oferty cenoweJ I nie wnosimy do niego 

zastrzezen oraz zobowiqzujemy si~ zrealizowac przedmiot zam6wienia zgodnie z warunkami 
w nich zawartymi; 

3. oferowany przez nas sprz~t komputerowy spelnia wymagan ia minimalne okres lone w 
zaproszeniu do zlozenia oferty. 

Osoba wyznaczona do kontaktu (imi~, nazwisko, telefon, e-mail): .. ...... ....... ................... .............. ... ......... . 

Pod pis osoby/os6b upowaznionych do 
reprezentowania Wykonawcy 

Zo/qcznik nr 1 do zopraszenio do z/oienio oferty cenowej - Formulorz oferty Strano 2 Z 2 


