
MPU.AO.260.38.2019      Załącznik Nr 2 do OIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego o wartości 

nie przekraczającej 30.000 euro, przedkładam(y) niniejszą ofertę: 

 

1. ZAMAWIAJACY: 

Miasto Łódź - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 

ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź  

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

……………………………………………………………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 
 

………………………………………………………………………………………………. 
adres siedziby Wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………………………. 
adres do korespondencji 

 

email…………………………… telefon i faks.……………………………………………. 

 

NIP……………………………... REGON…………………………………………………. 

 

4. OŚWIADCZENIA  

   Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  

1) zapoznałem(liśmy) się z OIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę(simy)          

do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte; 

2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią OIWZ; 

3) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]1  

5) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia; 

6) uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą do momentu wybrania innej 

oferty, albo gdy postępowanie zostanie unieważnione lub zamknięte bez wybrania 

którejkolwiek z ofert;  

7) wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w OIWZ; 

8) akceptuję(emy) warunki płatności zawarte w wzorze umowy; 

 

 

 

 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 



5. CENA OFERTY 
(Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 

zamówienia) 

 

Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w OIWZ:  

 

Cena mojej (naszej) oferty wynosi: 

 

L.p. Nazwa 

urządzenia 

Ilość 

szt. 

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN 

Wartość netto 

w PLN       
(kol. 3 x kol. 4) 

Stawka 

VAT (%) 

Całkowita wartość 

brutto w PLN          
(kol.5 x kol. 6) 

Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4 Kol.5 Kol.6 Kol.7 

1 

Kompletne 

stacje 

robocze 

4 

  

……..% 

 

2 

Mobilna 

stacja 

robocza 

1 

  

……..% 

 

 

 
6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę: 

 

……………………………………         str. nr………. 

……………………………………         str. nr………. 

…………………………………...          str. nr………. 

…………………………………...          str. nr………. 

 

 

 

 

 

………………………………..                    ………………………………………………. 
            Miejscowość/Data    Podpisy(y) osób(y) upoważnionej(ych) do podpisania 

                                                                    niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 


