
 

załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Wykonawca:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres ) 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

tel., fax, adres e-mail: ........................................................................................................................... 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:  Zakup systemu do produkcyjnego 

kolorowego druku cyfrowego składamy niniejszą ofertę. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia / opisem oferowanego towaru,  stanowiącego załącznik do niniejszego formularza wg 
poniższego zestawienia tabelarycznego (wypełnia Wykonawca odpowiednio dla każdej pozycji 
zamówienia), za cenę brutto ……………………. zł (słownie: ………………………..) zawierającą cenę netto +  
wartość podatku VAT w wysokości  …………… %, ustaloną zgodnie z poniższym zestawieniem:  

Lp. Przedmiot  Ilość 
sztuk 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

(kol.3 x4) 

Stawka 
VAT (%) 

Wartość brutto 
 

1 2 3 4 5 6 8 

1. Cyfrowe urządzenia 
powielające. 

1 szt. 
    

2. 

Zautomatyzowane 

urządzenie bigująco-

perforujące wraz ze 

stołem roboczym i 

stolikiem 

1 szt. 

    

3. Oklejarka do książek 1 szt.     

4. Laminator 1 szt.     

5. Falcerka 1 szt.     

6. Laptop 17,3 cala 1 szt.     

7. Laptop 15,6 cala 1 szt.     

8. Komputer stacjonarny 1 szt.     

9. 
Oprogramowanie 
Adobe CS6 Design 
Standard 

1 szt. 
    



 

10 Gilotyna hydrauliczna 1 szt.     

 Ogółem X X X X  

3. Dane niezbędne do przyznania punktów w ramach kryterium obsługi serwisowej cyfrowego 
urządzenia powielającego 
A. Druk kolorowy –  cena wydruku strony A4 w ramach obsługi serwisowej cyfrowego 

urządzenia powielającego: netto ………….. + VAT ……. = cena brutto …………….. (słownie 
…………………). 

B. Druk czarno-biały – cena wydruku strony A4 w ramach obsługi serwisowej cyfrowego 
urządzenia powielającego: netto ………….. + VAT ……. = cena brutto …………….. (słownie 
…………………). 

4. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził* do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, w 
zakresie przedmiotu zamówienia (podać pozycje z tabeli) 

5. Udzielimy gwarancji na okres wskazany w opisie oferowanego towaru (załącznik do SIWZ). 

6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie zgodnym z SIWZ. 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

9. Zamówienie powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie: …………………………………. 
10. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom: …………** 
 
 
 ………………………………..    …………………………………………………          …………………………………………………………………… 

 (miejscowość, data)     (pieczęć firmowa Wykonawcy)           (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do                         
                                                                                                                     składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

*  niepotrzebne skreślić 

**       wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
 
 

 

 


