Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Data zgłoszenia oferty:

I. INFORMACJE DOT. OFERENTA
1. Nazwa Podmiotu:
2. Status prawny:
3. NIP:
4. REGON:
5. Adres siedziby:
6. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Numer faxu:

II. FORMULARZ OFERTOWY

Oferowana

wysokość

miesięcznego

czynszu

najmu

sprzętu

komputerowego

wymienionego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 w wysokości*:
- ..................….zł netto, (słownie: ...……….........................................................................................................)
- ..................… zł VAT, (słownie: ........................……….....................................................................................)
-..................…. zł brutto, (słownie: .........................……......................................................................................).
* wysokość miesięcznego czynszu najmu zawiera wszystkie koszty dotyczące całego zamówienia, które może
ponieść Wykonawca tj. koszt sprzętu, ubezpieczenia, serwisu i gwarancji, prowizji oraz dostarczenia do
Zamawiającego i odbioru po zakończeniu umowy.

Data

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:
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Załącznik nr 3

III. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zamówienia i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału Zamówienia oraz akceptuję wymogi wymienione
w Zamówieniu. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z oceny ofert.
Oświadczam, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Oświadczam, że wobec reprezentowanej przeze mnie firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego,
ani nie ogłoszono jego upadłości.
Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i innych należności publicznoprawnych.
Oświadczam, że nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa popełnione w związku
z udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.*
Oświadczam, że w stosunku do urzędujących członków władz nie doszło do skazania za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.**
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych firmy dla celów prowadzenia Zamówienia.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:

Data:

* dotyczy osób fizycznych
** dotyczy osób prawnych
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