Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
z dnia 16 sierpnia 2021 r.




LUB-AD.2721.69.2021

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin







FORMULARZ OFERTOWY


W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16 sierpnia 2021 r. oferujemy realizację zamówienia na sprzętu komputerowych do siedziby Zamawiającego, w cenie:

Część 1 zapytania (dostawa urządzenia wielofunkcyjnego):

Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa netto
Ilość
Wartość netto
Wartość podarku VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
1

Urządzenie wielofunkcyjne
 

1 szt.
 
 
 
suma:
 

 
 

Wartość ogółem:
Cena netto: ……………………………………………. PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT: ………………………………………….PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Cena brutto: ……………………………………………PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi z zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązujemy się wykonać zamówienie  na wyżej wskazanych warunkach.
	Oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna zgodnie z terminem określonym w treści zapytania ofertowego.

Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: ............................................................

Nr telefonu: .................................................... faks: …………………………………………...

Email: ……........................................................................

Wykonawca lub pełnomocnik wykonawcy: ................................................................................


(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)






Część 2 zapytania (dostawa drukarki laserowej):

Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa netto
Ilość
Wartość netto
Wartość podarku VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
1

Drukarka laserowa
 

1 szt.
 
 
 
suma:
 

 
 

Wartość ogółem:
Cena netto: ……………………………………………. PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT: ………………………………………….PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Cena brutto: ……………………………………………PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi z zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązujemy się wykonać zamówienie  na wyżej wskazanych warunkach.
	Oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna zgodnie z terminem określonym w treści zapytania ofertowego.

Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: ............................................................

Nr telefonu: .................................................... faks: …………………………………………...

Email: ……........................................................................

Wykonawca lub pełnomocnik wykonawcy: ................................................................................



(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)









Część 3 zapytania (dostawa laptopów 17 cali):

Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa netto
Ilość
Wartość netto
Wartość podarku VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
1

Laptop 17 cali
 

7 szt.
 
 
 
suma:
 

 
 

Wartość ogółem:
Cena netto: ……………………………………………. PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT: ………………………………………….PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Cena brutto: ……………………………………………PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi z zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązujemy się wykonać zamówienie  na wyżej wskazanych warunkach.
	Oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna zgodnie z terminem określonym w treści zapytania ofertowego.

Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: ............................................................

Nr telefonu: .................................................... faks: …………………………………………...

Email: ……........................................................................

Wykonawca lub pełnomocnik wykonawcy: ................................................................................



(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)







Część 4 zapytania (dostawa laptopów 15 cali):

Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa netto
Ilość
Wartość netto
Wartość podarku VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
1

Laptop 15 cali
 

16 szt.
 
 
 
suma:
 

 
 

Wartość ogółem:
Cena netto: ……………………………………………. PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT: ………………………………………….PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Cena brutto: ……………………………………………PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi z zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązujemy się wykonać zamówienie  na wyżej wskazanych warunkach.
	Oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna zgodnie z terminem określonym w treści zapytania ofertowego.

Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: ............................................................

Nr telefonu: .................................................... faks: …………………………………………...

Email: ……........................................................................

Wykonawca lub pełnomocnik wykonawcy: ................................................................................



(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)




Część 5 zapytania (dostawa monitorów komputerowych):

Lp.
Nazwa
Cena jednostkowa netto
Ilość
Wartość netto
Wartość podarku VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
1

Monitor komputerowy 27 cali
 

28 szt.
 
 
 
suma:
 

 
 

Wartość ogółem:
Cena netto: ……………………………………………. PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT: ………………………………………….PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

Cena brutto: ……………………………………………PLN
(słownie zł: …………………………………………………………………………………….)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi z zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązujemy się wykonać zamówienie  na wyżej wskazanych warunkach.
	Oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna zgodnie z terminem określonym w treści zapytania ofertowego.

Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: ............................................................

Nr telefonu: .................................................... faks: …………………………………………...

Email: ……........................................................................

Wykonawca lub pełnomocnik wykonawcy: ................................................................................



(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)





