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Załącznik nr 12 do specyfikacji Se.271.1.19 
............................................................................................. 
Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

 
............................................................................................. 
(NIP, REGON) 

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY 
PN: 

Dostawa mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy  
z oprogramowaniem  i dodatkowy sprzęt elektroniczny na potrzeby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 

 

NA ZADANIE I – Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Pałac Młodzieży w Nowym Sączu: 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

 w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń – budynek Szkoły Podstawowej nr 21 – ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz; II piętro, 
pokój nr 205 (tymczasowa siedziba Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu) 

 na stronie internetowej: www.palacmlodziezy.pl; www.bip.malopolska.pl/pmns  

na:  Dostawa mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz wyposażenie 
 w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny na potrzeby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 

a) ………………………………….  zł. BRUTTO  

            (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wykazane w pkt 2 niniejszej oferty - jeśli dotyczy) 

/słownie…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……….../ 

b) w tym podatek VAT w wysokości:  ............. % tj.......................... zł oraz ….……….% tj. …………………………..zł 

  - która stanowi wynagrodzenie maksymalne za wykonanie całości  zamówienia i wynika z przedstawionego poniżej kosztorysu ofertowego: 

 

 

http://www.palacmlodziezy.pl/
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Lp. Nazwa/Przedmiot 
Parametry techniczne 
oferowanego towaru 

Minimalna 
gwarancja 

(mies.) 

Maksymalna 
liczba sztuk/ 

zestawów 
(szt.) 

Cena brutto  
1 szt. 
PLN* 

Cena brutto maks. liczby 
szt. 
PLN 

(kol. 5 x kol. 6)* 

Stawka 
podatku 

VAT  
% 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

1 
Komputer stacjonarny 
do video  z 
oprogramowaniem 

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1.1  do 
specyfikacji 

24 miesiące 

1 szt.    

2 
Projektor wraz  
z ekranem 
projekcyjnym  

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1.2 do 
specyfikacji 

1 szt.    

3 
TELEWIZOR MIN. 55 
CALI   

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1.3 do 
specyfikacji 

1 szt.    

4 
Komputer  stacjonarny 
uczniowski  z 
oprogramowaniem  

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1.4  do 
specyfikacji 

 6 szt.    

5 Telefon systemowy 

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1.5 do 
specyfikacji 

 1 szt.    

6 Telefon przewodowy 

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1.6 do 
specyfikacji 

 8 szt.    

 Razem wartość brutto (suma kolumny 7 wiersze od 1 do 6)   

UWAGA!!! 

* W przypadku towarów lub usług, w stosunku do których zaistnieją okoliczności wskazane w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać  w kol. 6 i kol. 7 Tabeli  wartość tych towarów i usług bez kwoty podatku VAT. 

2. Oświadczam, iż wybór mojej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u Zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług  (tzw. odwrócony podatek VAT). 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest wskazać poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez 
kwoty podatku. 

Jednocześnie wskazuję nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz 
jednostkową wartość tego towaru (sztuka/zestawów) lub usługi bez kwoty podatku: 
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L.p. 
Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego 

Wartość jednostkowa towaru (sztuka)  
lub usługi  

bez kwoty podatku VAT 

 

1 

  

 

 

 

3. Oświadczam, iż wydłużam okres gwarancji o 12 / 24 /36 miesięcy/e *(niepotrzebne skreślić) zatem łączny okres gwarancji i rękojmi wyniesie ………….. 
miesięcy/e. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 

6. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się  w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Oświadczam, iż oferowane przeze mnie dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

8. Oświadczam, iż odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający może 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych tj. ze strony internetowej: 

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

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

                                                 
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1480313:part=a24u5p1&full=1
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10. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym: z niniejszej oferty oraz: 

a) wypełnionych i podpisanych Załączników nr 1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6  do specyfikacji  (szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla 
Zadania I), 

b) wyjaśnienia przyczyny zastosowania zwolnienia z podatku VAT w ofercie Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 

c) wstępnego oświadczenia Wykonawcy - stanowiącego Załącznik nr 9  do specyfikacji, 

d) oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale XI pkt II ppkt 4 specyfikacji (jeżeli dotyczy), 

e) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), 

f) pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale XI pkt II ppkt 4 specyfikacji (jeżeli dotyczy) 

g) zaakceptowanego Wzoru umowy, o którym mowa w Rozdziale XVII specyfikacji (wymóg porządkowy). 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez zamawiającego, a są istotne dla przebiegu 
postępowania: 

a) ................................................... 
b) ................................................... 

12. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane: 

a) nr tel.:   .................................................. 
b) nr fax.:   .................................................. 
c) nr konta e-mail .................................................. 

 

Miejscowość i data : ............................................................ 
 
 

                                    .............................................................................. 
                                   Podpis osoby - osób upoważnionych do składania 

                                     oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 


