..............................., dnia ....................
OFERTA
Nazwa zamówienia:

Modernizacja pomieszczenia serwerowni ogólnej oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci
teleinformatycznej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą oraz dostawę
urządzeń i sprzętu
Zamawiający:
Powiat Proszowicki - Starostwo Powiatowe w Proszowicach,
ul. 3 Maja 72,
32-100 Proszowice
tel. (12) 386 18 46, (12) 386-10-63, 912) 386-13-05, fax (12) 386 29 33;
NIP: 6821436782
REGON: 351554494
adres stron internetowych: http://www.proszowice.upow.gov.pl
http://www.bip.malopolska.pl/spproszowice

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):
____________________________________
_____________________________________
__________________________________________________________________________
Tel.: ___________________________
REGON: _____________________

Faks: ________________________________
NIP: ___________________________________

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w rejestrze np. KRS): jeżeli dotyczy
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e-mail: _________________________
Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, w
tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do Zaproszenia, które niniejszym akceptuję, za
cenę:

1.
Sporządzenie dokumentacji technicznej:
Cena netto za realizację zadania ………………… zł. oraz VAT 23 % tj. ……………… zł
Cena brutto …………………. zł (słownie …………………………………………………)
2.
Dostawy:
Cena netto za realizację zadania ………………… zł. oraz VAT 23 % tj. ……………… zł
Cena brutto …………………. zł (słownie …………………………………………………)

3.
Prace adaptacyjne i montażowe:
Cena netto za realizację zadania ………………… zł. oraz VAT 23 % tj. ……………… zł
Cena brutto …………………. zł (słownie …………………………………………………)

Oświadczamy, że pozostaniemy związani niniejszą ofertą 60 dni od ostatecznego upływu terminu
składania ofert.
Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego
reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności.
Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(pieczęć i podpis)

