
 

Oferta - wzór       - załącznik nr 1 do ogłoszenia 
 
 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 
 42-425 Kroczyce 
 ul. Batalionów Chłopskich 29 
 

OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: „Zakup sprzętu 

komputerowego na potrzeby uczniów  z terenu Gminy Kroczyce, w ramach projektu pod 
nazwą – “ZDALNA SZKOŁA+”. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: „Zakup sprzętu 

komputerowego na potrzeby uczniów  z terenu Gminy Kroczyce, w ramach projektu pod 
nazwą – “ZDALNA SZKOŁA+”. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  na 
warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu  
w cenie: …………………………………...……/netto/ 
słownie: ............................................................................................................................/netto  
plus należny podatek VAT w wysokości…….%, 
tj. w cenie: …………………………………...……/brutto 
słownie: ........................................................................................................ ..................../brutto  
 
L.p. Przedmiot 

zamówienia 
Ilość 
Szt.1 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
1  

Laptop  
 

20     

2 Oprogramowanie 
MS Office Standard 
2019 

20     

 
WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM* 

 

 

 

Oświadczam, że: 

                                                 
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia do 10% ilości po zaoferowanych 

cenach jednostkowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
 



 

1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji 

zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) Zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………. miesięcy2 

4) W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w  miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

5) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.  14 

RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu4. 

 

Dane Wykonawcy:  

NIP....................................................... 

REGON ………………………………. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:  

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................................

..................................................................................... 

numer telefonu:………………………………………….  

Adres email:……………………………………………..  

 

....................................... dnia................. 2020 rok 

 
       
 
 
    ………..……………………………………………….. 
    /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/  

 

 

 

                                                 
2
 nie krótszy niż 24 miesiące 

3  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). 

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


