
~C4Z0Wsze. 
serce Polsk i 

Zali\cznik Nr 1 - Formularz oferty 

OFERTA 

I 

GMI NA BABOSZEWO 
[naz wa Zamawiajqcego] 
Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

pelna nazwa fi rmy (Wykon awc y / peinoillocnika**) 

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
REGON 

ko d mkjsco\\ OSC 

strona internetowa 

numer te lefollu stacjonarnego 

I_I_I_I~- I_I_I_I~- 1_1_1_=--1_1_1 
NIP 

ulica nr lokalu \\ oj\!\\ odzt \\ 0 

---------~~,@---------
e-mail 

Ilumer faksu 

Osoba do kontaktu: _____________ _ nr tel. k01llorkowego ___ _ _ __ _ 

Dane te leadresowe na krore !lalezy przekazy\vac ko respondencj~ zw iqzanq z ni niejszym post~po\Vanjem: 

Faks: .. . ... e-mail .. ........... . . 
Adres do korespondencji Geteli inny nit adres 
siedziby) ... . ...................... .... ............. .............. . ........................... J 
Dzialalnosc gospodarcza jest prowadzona na podstawie wp isu do: 
o KRS·' 0 CEI DG·' 

pelna na zw a firmy (kolcjncgo Wykonawcy ws pol n ic ubiegajI\ce go s i~ 0 zam o\\ ie nil!) 

1_1_1_1_1--1_1_1_1_1 
REG ON 

kod miejscowosc 

I_I_I_I_:-'_I_I_I~- 1_1_1....:-'_1_1 
NIP 

lIliea 1m donna! nr lokalu woj\!\\ 6dz!\\ 0 

-----~-----@---------
strona in tern etowa e-mai l 

1 • 

nU l11er telefonu numer fak sll 

I. W zw iqZku z zapytaniem ofel1owym ZP.27 1. 2.21.20 19 z dn ia 18 pazdziern ika 20 19 r. pn. "Dostaw3 sprz~tll 
komputerowego dla Szkoly Podstnwowej im . J. Wybickiego w Baboszewie rea lizowana przy pomocy Srodk6w 
Samorzqdu \Vojew6dztwa Mazowieckiego w ramach Mazowicckiego Programu Dofinallsowania Prncowni 

Inform atycznych i J fzykowych" , oferujemy dostaw~ . monrai., instalacjli; i lIrlichomi enie urzqclzen komputerowych 
za wynagrodzen ie ryczaltowe: 
netto : .... ...... .. .... .. ... .. . zl 
podatek VAT .. % ....... ... .... .. ... .. .. zl 
brutto: ...... zl 
(slownie . . ..... u.) 
w tym: 



~t.tzow~ze. 
serce Polski 

L.p. Rodzaj Sprz<;tll lIose Jednostkowa VAT % Wartosc netta Wal10sc bruno 
(prodllcent. modelllrzqdzenia! cena netto PLN PLN 
oprogramowan ia) PLN 

I Moni tor interakty\,.rny I 
( .. . .. . . .. ...) 

2 Notebook nallczycie la I 
( ....... .. ) 

3 Notebook ucznia 15 
( .. ................ ......... ... • .... ) 

4 Oprogramowan ie 16 
anty wirusowe 

C· . . ... ) 

5 Urzqdzenie wie lofunkcyjne I 

C· ... ... .... ) 

RAZEM 

C,,'ara ncja: 

Okres gwarancj i l1a sprz't l komputerowy i urz'!dzenie wielofunkcyjne. stanowiqce przedmiot z3mowienia wyn es l 
24 miesi,!ce. Jesli warunki gwarancji producenra s prz~t ll przewidujq dluzszy okres gwarancji niz 24 miesi4.ce. wowczas 
gwarancja udz ie lana j est na okres wskrlzany w gwarancji producenta sprz~tu. Bieg terminll gwarancji rozpoczyna s i't po 
protoko larnym odbiorze przedmiotu z3 mowienia i zlozeniu przez Wykonawc~ faktury , przy czym poczqtkiern biegu 
tego rerminu jest data wystawienia fakt llry. W okresie trwania gwarancji \Vykonawca zobowiqzuje s i~ elokonywac 
bezp latnie napraw oferowanego sprzetu. Gwarancja obejmllje cz~s ci i robocizn ~. Serw is gwaran cyjny sw iaelczony 
b~dz i e w miejscu uzywania sprz~tu bqelz w serwis ie, wszelkie koszty zwiqzane z dostarczeniem sprz~tu do serwisu 
ponosi WykonawcalProclucenl. Czas naprawy !lie w licza s i~ do okresu gwarancyjnego, czas trwani a gwarancji wydluza 
si~ 0 czas tn-vania naprawy. Okres gwarancji liczy si~ od r~bnie el la kazclego egzemplarza s prz~tu. 

2. Osw ia d czenia i zobowi 'lzania \ Vy kona wcy : 

1) osw iaciczam/y, i.e w wynagrocizeniu t)'cza howym okres lonym w pkt I zosta ly lIwzgl~dn ion e wszystkie koszry 
wykonania przecimiotLi zamowienia , w ty m w szczego lnosc i koszty cl os tawy, montaz LI , instalacji i uruchomienia 
2) osw iaciczam/y, ze oferowane urzqd zenia spelniajq nas t~pujqce warunki: 
a) pos iadajq ka rty gwarancyjne, obejmujqce 24 -miesi~czny okres gwarancj i lIcizie lony przez producenta [ub dostawc~ 
3) osw iaciczal11/y, i.e ll zyskaiem/uzyskal ismy* info rmacje niezb~dne clo przygo towania oferty i w lasc iwego wykonania 
zamowienia, 
4) oswiadczam/y, ie j es te m/jestesmy* zwiqzani n iniejszq o f en,! przez okres 30 dni od daly uplywlI tenninu sk ladania 
ofert, 
5) oswiadczamy, ze akceptuj~/akceptLljemy* tresc wzoru umowy 0 uclz ielenie zmowienia publicznego. 
6) zobo\V i ,!zuj~ si~/zobow iqZllj emy si~* zrea lizowac przedrniot umowy w terrninie do 30 dni od dary podp isania 
umowy. 
7) wyrazam/y* zgod~ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniej szego pos t~powania zgodnie 
z informacjq zloi.onq przez Zalllawiaj&.cego stanowiqcq zalqcznik Nr 3 do Zaproszenia. 
8) Nast~pujqcy zakres Ll s lug niniejszego zall10wien ia powierzamy podwykonawcom: 

W szczeoo lnien ie zakres Li us luo ow ierzoneoo 

{/w{/ga: 11 ,)1Jellliaj{{ ry lko II )·kol/{/lI''J'. k,or;y powier;q uykollollie c?sci ;amoll'iel/ia podllykOI/QlrculI/ 

I 

i 



3. Ochrona danych osobowych 
I. Oswiadczam/y, Ie: 

~t.zow\ze. 
serce Polski 

I} 0 * wypelnilem/wypelni lismy obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 Illb art. 14 RODO Il 
wabec osob fizycznych. od kt6rych dane osobowe bezposrednio Ilib posrednio pozyska lem \V ce lu 
ubiegania s i ~ 0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post~powaniu. 

2) 0 * nie przekazuj~ danych osobowych innych niz. bezposrednio rnnie dQ(yczqcych lub zachodzi 
wylqczenie stosowania obow iqzk u in Fo rm3cyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 liSt. 5 

RODO" 

-t Zahlcznikami do niniejszcj oferty s'r 
1) peinol11ocnictwo* dla osoby podpis lIjqcej ofe rt~ (jdli IlIl1ocou'anir! osoby podpis lljqcej ofer' f( nie 1IJ'l1ika: KRS bqd: 
dokUlll enllf r owJ1or: /fclnego), 
1) aktualny odpis z \vlasciwego rejestrll lub z centra lnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej. jezeli 
odr'tbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawione nie wCleSni ej nil. 6 miesic;cy przed uplywem 
te rminu do skladania ofert. 
3) opi s oferowanego sprz~tll komputerowego, 

Na zlozol1'l ofert~ sklada s i~ .......... pO l1 ull1erowanych stron z zachowaniem ci'1,glosci numeracji. 

(mit!)sco1l'O.SC. dora) 

... -lIIepOlr=eb,le skl"es/i(~ 

... J - Ir laScllre =(Dltlc=yi: =lIokiem X 

(C .W!!II)" podpis /Ilb U " pr=ypodku porajk/ plec=qlko 
/III/ell/Ill IfpelnolllocJ/lollego y ell pr=eds/(/l r icielt 

11)"kollmrq" 


