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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na dostawę Sprzętu komputerowego dla uczniów kaletańskich placówek oświatowych w ramach projektu zdalna szkoła – ilość 21 szt.
w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Zdalna Szkoła, Oś.1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Dane dotyczące wykonawcy :
Nazwa........................................................................................................................................................
Siedziba......................................................................................................................................................
Nr telefonu..............................................................Nr fax. .......................................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail: …………………………………………………………………….
NIP..................................................................... 
Dane dotyczące zamawiającego:
Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za ryczałtową cenę całkowitą (dla 21 szt.) brutto:  ..................................  zł, 
słownie cena brutto : ….............................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... zł 
w tym wartość podatku VAT ( ............ %) .......................................... zł 
słownie: .................................................................................................................................................. zł 
cena netto: ......................................zł,  
słownie cena całkowita netto: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..zł.


Oświadczamy, że
Zapoznaliśmy się w pełni z przedmiotowym zapytaniem wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
	Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
	Dysponujemy uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
	Zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert określonego w zapytaniu.
Wykonamy całość przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ: nie później jak do dnia 28.04.2020r.
	W sytuacji, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do bezpośredniej współpracy w ramach realizacji stosownej umowy upoważniamy Panią/Pana:


…………………………………………………......... tel. kontaktowy:……………………........ 

Do oferty załączamy następujące załączniki:
(proszę wymienić wszystkie załączniki załączone do oferty – zgodnie ze stanem faktycznym)
	Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do niniejszego postępowania 
	…………………………………………




...........................................				 
         Miejscowość, data 				 
                                                                               .........................................................................
          							(podpis osób uprawnionych do składania 
 							 oświadczeń woli oraz Pieczęć firmy)

