Załącznik nr 1.
………….…………………...
(miejscowość, data)
……………………………………………….
(pieczęć podmiotu Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Do zapytania ofertowego nr 1.POPW.1.2/2022 z dnia 13.06.2022r. na zakup urządzeń mobilnych typu
laptopy i smartphony w ramach projektu nr POPW.01.02.00-20-0059/21 pt. „Internacjonalizacja firmy
Infinity Group Sp. z o.o. na rynku fińskim i austriackim” realizowanego w ramach PO Polska
Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.
I.

DANE OFERENTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pełna nazwa firmy ..............................................................................................................
Siedziba ...............................................................................................................................
NIP .......................................................................................................................................
Telefon, fax .........................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów ....................................................................................

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Cena
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia*

1

Grupa A: laptopy – 2 szt.

2

………………………………………………………………………
Grupa B: telefony komórkowe – 4 szt.

3

………………………………………………………………………
Grupa C: telefony komórkowe – 2 szt.

Wartość netto
(waluta)**

Stawka
VAT %

Wartość brutto
(waluta)**

………………………………………………………………………
RAZEM (suma 1+2+3)

Łączna wartość netto .......................................................................................................................

Strona

** w przypadku oferowania produktów równoważnych proszę o wskazanie w tabeli nazwy oferowanych
urządzeń i wykazanie w załącznikach do oferty, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego.
** proszę o wskazanie waluty wyceny - wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na
PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.

1

Słownie ............................................................................................................................................

III.
Termin ważności oferty:
Oferta jest ważna przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
IV.

Oświadczenie Oferenta:

Będąc upoważnionym do reprezentacji Oferenta i złożenia niniejszej oferty niniejszym oświadczam, iż
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Formularza OfertowoCenowego, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr. 1.POPW.1.2/2022 z dnia 13.06.2022 r.
na zakup urządzeń mobilnych typu laptopy i smartphony.
Będąc upoważnionym do reprezentacji Oferenta zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia wg
specyfikacji i funkcjonalności określonych w zapytaniu ofertowym nr. 1.POPW.1.2/2022 z dnia 13.06.2022
r., a oferowane urządzenia są w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu
ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie oświadczam, iż uzyskałem konieczne informacje
potrzebne do przygotowania oferty. Przedmiotowa Oferta jest kompletna i uwzględnia wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

…………………….………………………………………………………………………….
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Oferenta)

Signed by /
(Podpisprzez:
i pieczątka
Podpisano
Witold Janusz
Ziobrowski

2

Date / Data:
2022-06-13 14:31

Strona

…………………………….……………
(Data, miejsce)

