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        Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………. 

tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Składamy naszą ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności p.n. 

Zakup, dostawa i montaż elektronicznego systemu obsługi sal konferencyjnych na potrzeby 

realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu” 

1. Cena netto oferty wynosi: ……….............................................zł; 

2. Cena brutto oferty wynosi: ………............................................zł; 

3. Termin realizacji zamówienia …………………………………………….dni 

Do niniejszego formularza dołączam typ i model oferowanych urządzeń wraz z szczegółową 

specyfikacją techniczną.  

 

I. OŚWIADCZENIA 

1) Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, o których mowa w zapytaniu ofertowym. 

2) Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam uważa się za związanego niniejszą 

ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od daty jej otwarcia.  

3) Oświadczam, że zakupiony sprzęt jest objęty 2-letnią gwarancję.  

4) Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego zobowiązuję/y się do 

podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.   

5) Wszystkie informacje zamieszczone w złożonej ofercie są aktualne i prawdziwe. 

 
II. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

1. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

2. Załącznik nr 4- typ i model oferowanych urządzeń wraz z szczegółową specyfikacją techniczną. 
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III. PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA 

I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU 

 

 

 

 

..........................dnia...............................          ………………….................................................... 

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

           do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 


