
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  nr  2/2018

.............................................................................
 pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy   

FORMULARZ  OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/i  

…………………………………….............................................................................................................................

………..……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………./adres siedziby wykonawcy/

REGON.................................................Nr NIP............................................................................................

Nr tel.............................................................Nr faksu...............................................................................

e-mail........................................................................................................................................................

działając  w  imieniu  Wykonawcy*:

...................................................................................................................................................
(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)

* w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Zakup i montaż sieci informatycznej w ramach projektu
„Budowa i wyposażenie przychodni zdrowia POZ w ramach rozwoju opieki koordynowanej w spółce
Medimex Sp. z o.o. w Pszennie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, 6.2 Inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną.

1. Oświadczam/y, że oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 
warunkami zamówienia za kwotę brutto:…………….……………………………………………………………………. 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………)

Powyższa kwota wynika z następującej kalkulacji: 
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L.p. Wyszczególnienie Kwota netto VAT Kwota brutto
1 Etap I
2 Etap II
3 Etap III

Termin wykonania zamówienia:

Etap I  -  do  7 stycznia 2019 r.

Etap II - do 1 marca 2019 r.

Etap III – do 31 maja 2019 r.

Okres gwarancji –  zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego  od momentu podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Jednocześnie oświadczam/y, że:
a. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

ofert,
b. zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń,

3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………....................................................……......………………………………………………….…

tel.: ………………..………..….….………….     faks: …………………..………… e-mail: ……………………………………………………

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- Lista kontrolna (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
- Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.

………………………………..…….. .........................................................................
      (Miejscowość, data)  (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

       do reprezentowania Dostawcy) 
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