Centrum Fizyki Teoretycznej
Polskiej Akademii Nauk

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel. (+48 22) 847 09 20, Fax/Tel: (+48 22) 843 13 69
Email: cft@cft.edu.pl
NIP 525-000-92-81
REGON 000844815

_______________________________________________________________
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZP 12/12/2021
.................................................................
(Dane Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)
Do:
Centrum Fizyki Teoretycznej
Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
OFERTA
Adres strony internetowej rejestru:
CEIDG*………………………………………/KRS* ………………………………………………….
(*niepotrzebne skreślić)

My, niżej podpisani
………………………………………………...................................................................................
.....................................................
działając w imieniu i na rzecz:
………………………...................................................................................................................
..........................................................
w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP 12/12/2021 na: dostawę fabrycznie
nowego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów
składamy niniejszą ofertę.
Zadanie 1:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość brutto …….…….. PLN, (słownie: ………………………………………...……..),
Wartość netto ………..….. PLN, (słownie: …………………………..…..……..……......),
Kwota podatku VAT ….....……PLN, (słownie: ……………………………….…..……....).
Powyższa cena została skalkulowana na podstawie:

l.p
.

Liczba
sztuk

Opis
przedmiotu
zamówienia

1.

1

Laptop

Model/Nazwa
Producenta

Cena
netto

Cena
brutto

VAT%

Gwarancja
w
miesiącach

Należy podać
parametry
nie gorsze
niż wymagane
przez
Zamawiającego

Zadanie 2:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość brutto …….…….. PLN, (słownie: ………………………………………...……..),
Wartość netto ………..….. PLN, (słownie: …………………………..…..……..……......),
Kwota podatku VAT ….....……PLN, (słownie: ……………………………….…..……....).
Powyższa cena została skalkulowana na podstawie:

l.p
.

Liczba
sztuk

Opis przedmiotu
zamówienia

1.

1

Monitor
wraz z uchwytem
i kablem USB-C USB-C

2.

1

Stacja dokująca

Model/
Nazwa
Produc
enta

Cena
netto

Cena
brutto

VAT%

Gwarancja
w
miesiącach

Należy podać
parametry
nie gorsze
niż wymagane
przez
Zamawiającego

Zadanie 3:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość brutto …….…….. PLN, (słownie: ………………………………………...……..),
Wartość netto ………..….. PLN, (słownie: …………………………..…..……..……......),
Kwota podatku VAT ….....……PLN, (słownie: ……………………………….…..……....).
Powyższa cena została skalkulowana na podstawie:

l.p
.

Liczba
sztuk

1.

1

Komputer
stacjonarny

2.

1

Monitor

Zadanie 4:

Opis przedmiotu
zamówienia

Model/
Nazwa
Produc
enta

Cena
netto

Cena
brutto

VAT%

Gwarancja
w
miesiącach

Należy podać
parametry
nie gorsze
niż wymagane
przez
Zamawiającego

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość brutto …….…….. PLN, (słownie: ………………………………………...……..),
Wartość netto ………..….. PLN, (słownie: …………………………..…..……..……......),
Kwota podatku VAT ….....……PLN, (słownie: ……………………………….…..……....).
Powyższa cena została skalkulowana na podstawie:

l.p
.

Liczba
sztuk

1.

1

Opis przedmiotu
zamówienia

Model/
Nazwa
Produc
enta

Cena
netto

Cena
brutto

VAT%

Gwarancja
w
miesiącach

Słuchawki
bezprzewodowe
stereo

Należy podać
parametry
nie gorsze
niż wymagane
przez
Zamawiającego

Zadanie 5:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość brutto …….…….. PLN, (słownie: ………………………………………...……..),
Wartość netto ………..….. PLN, (słownie: …………………………..…..……..……......),
Kwota podatku VAT ….....……PLN, (słownie: ……………………………….…..……....).
Powyższa cena została skalkulowana na podstawie:

l.p
.

Liczba
sztuk

1.

1

Opis przedmiotu
zamówienia

Model/
Nazwa
Produc
enta

Cena
netto

Cena
brutto

VAT%

Gwarancja
w
miesiącach

Kamera
internetowa

2. Oferujemy termin realizacji:
a)
b)
c)
d)
e)

Dla Zadania 1 : …….. dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Dla zadania 2: …….. dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Dla zadania 3: …….. dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Dla zadania 4: …….. dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Dla zadania 5: …….. dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

(UWAGA! Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny).

Należy podać
parametry
nie gorsze
niż wymagane
przez
Zamawiającego

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 11 stycznia 2022 r.
5. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do
Zapytania ofertowego.
6. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w realizacji podobnych usług oraz
dysponujemy osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporządzenia 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 r., str. 1. –
dalej „RODO”1
8.

Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) …………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………...……………………………………………………………

9.

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)

nr tel.………………………………………………
e-mail................................................................................................

................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1 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, niniejsze oświadczenie należy wykreślić

