
 

 

 
Załącznik nr 1 do SWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane Wykonawcy składającego ofertę: 
 
.................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy) 
 
.................................................................................................................................................................. 

(dokładny adres miejsca zamieszkania/siedziby Wykonawcy) 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.  
 
 

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół 

 i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

 

 

1. Oferujemy wykonanie wymienionego zamówienia na następujących warunkach*:  

 
Część nr 1 zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych  
i osprzętu komputerowego 
 
- łączna cena ofertowa brutto:      ………… złotych  

- skrócenie terminu wykonania:** 

       □  zgodnie z terminem wykonania zamówienia,  

                      tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy  

□  najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy 

□ najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy 

 
Część nr 2 zamówienia – dostawa mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni zawodowej 
 
- łączna cena ofertowa brutto:      ………… złotych  

- skrócenie terminu wykonania:** 

       □  zgodnie z terminem wykonania zamówienia,  

                      tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy  

□  najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy 

□ najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dostawa pomocy dydaktycznych i poleasingowego sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Władysława Reymonta w Sieradzu 

 
Część nr 3 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu specjalistycznego –  Symulatorów 
 
- łączna cena ofertowa brutto:      ………… złotych  

- skrócenie terminu wykonania:** 

       □  zgodnie z terminem wykonania zamówienia,  

                       tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy  

□  najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy 

□ najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy 

 

Część nr 4 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu anatomiczno-zoologicznego 
 
- łączna cena ofertowa brutto    - ........................ złotych  

- okres gwarancji                        -          ........................ miesięcy 

 

Część nr 5 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu zabiegowego  

 

- łączna cena ofertowa brutto:      ………… złotych  

- skrócenie terminu wykonania:** 

      □  zgodnie z terminem wykonania zamówienia,  

                  tj. do 35 dni od dnia zawarcia umowy  

□  najpóźniej do 21 dni od dnia zawarcia umowy 

□ najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
 

3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w zaoferowanym terminie. 
 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SWZ. 
 

5. Oświadczamy, że jesteśmy** 
 
□ mikroprzedsiębiorstwem □ małym przedsiębiorstwem 
□ średnim przedsiębiorstwem □ prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą 
□ osobą fizyczną nie nieprowadzącą działalności gospodarczej □ inny rodzaj 
 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 
naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

7. Oświadczamy, że będziemy wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania:  
          □ TAK             □ NIE 
 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** zaznaczyć właściwe 
 



Dostawa pomocy dydaktycznych i poleasingowego sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Władysława Reymonta w Sieradzu 

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 dnia 04.05.2016 r., str. 1). 


