Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr PPBW/2/2020 – Formularz oferty

OFERTA
Zarejestrowana nazwa firmy: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Siedziba firmy: ______________________________________________________________
Adres firmy: _______________________________________________________________
Numer telefonu: _____________________________________________________________
Numer faksu: _______________________________________________________________
Adres e-mail: _______________________________________________________________
Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: ______________________________
___________________________________________________________________________
Nr REGON: _________________________________________________________________
Nr NIP: ___________________________________________________________________
Bank i numer konta Wykonawcy: ______________________________________________
Do:
Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Juliusza Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
tel./fax: +48 61 663-02-21
Internet: http: // www.ppbw.pl
1.

2.

Ja
niżej
podpisany
_______________________________________________________
w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę dwóch nowych serwerów i ich instalacji oraz
wykonania usług wdrożeniowych w ramach instalacji a także wykonania dokumentacji powykonawczej i na
dostawę nowego komputera przenośnego/laptopa (sygnatura sprawy: PPBW/2/2020) opublikowanego na
stronie internetowej Zamawiającego i otrzymanego drogą mailową, składam niniejszą ofertę w zakresie
określonym w Zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego.
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w
zapytaniu ofertowym oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia za:

Nazwa

Wszystkie komponenty
serwera I
Licencja na systemy
operacyjne do serwera I
Macierz dyskowa NAS do
serwera I
Wszystkie komponenty
serwera II
Licencja na systemy
operacyjne do serwera II
Macierz dyskowa NAS do

Liczb
a
sztuk

cena PLN
netto
(za 1 szt.)

ŁĄCZNA
ŁĄCZNA CENA PLN
CENA PLN
Stawka
BRUTTO
NETTO (iloczyn podatk (ŁACZNA CENA PLN
liczba sztuk x
u VAT
NETTO PLUS
cena PLN netto
(%)
KWOTA PODATKU
za 1 szt.)
VAT)

1
1
1
1
1
1

1

serwera II
Komputer przenośny (laptop) 1
RAZEM cena PLN brutto:

Oferujemy ……………………… dniowy termin dostawy.
Oferujemy ……………………… dniowy termin instalacji i wykonania usług wdrożeniowych w ramach
instalacji.
Oferujemy ……………………… dniowy termin opracowania dokumentacji powykonawczej.
- łącznie, oferujemy zatem wykonanie zamówienia w terminie ……………………… dni od daty zawarcia
umowy.

3.

Część
zamówienia,
której
wykonanie
zamierzam
powierzyć
podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………. (nie wypełniać,
jeżeli nie dotyczy).

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
Podwykonawca musi posiadać takie same koncesje, licencje, zezwolenia i zgody jakie posiada Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do
niej żadnych zastrzeżeń.
5. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:
a) akceptuję warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności
dotyczące postanowień umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy
zgodnie z załączonym do Zapytania ofertowego wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
b) gwarantuję realizację zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
c) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr ............................ niniejsza
oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
i uzasadnić dlaczego.
7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
8. Ofertę niniejszą składam na ____ kolejno ponumerowanych stronach od nr _____ do nr ____.
9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
adres ....................................................................................................................................................
osoba do kontaktu ........................................................................................................................
tel: .......................................................................
faks: .....................................................................
e-mail: ....................................................................................................................... ...................
10. W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia
w umowie jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym/ wpisem w
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/ udzielonym pełnomocnictwem):
Imię i nazwisko: ............................................................. - stanowisko/funkcja ...........................
Imię i nazwisko: ............................................................. - stanowisko/funkcja ...........................
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11. Oświadczamy, że wszystkie przedmioty zamówienia zamieszczone w niniejszej ofercie posiadają stosowne
certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii
Europejskiej oraz są bezpieczne w użyciu.
12. Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty dołączono:
a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
c) ...........................................................................................................................................
d) ...........................................................................................................................................
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

__________ dnia __________ r.
___________________________
(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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