
Załącznik nr 1 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-9/22 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710, z późn. zm.) pn.:  „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego                                  

i  oprogramowania na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku”. 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

1) Wykonawca: …………………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………………… REGON: ……..……………………………. 

2) Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  e-mail: …………………..…………………. tel. : ……..………………. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

II. OFERTA WYKONAWCY: 

 

1) Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto:   

Lp. Zakres Ilość 

(szt.) 

Cena netto  

(zł) 

Cena brutto 

(zł) 

1 Komputer LENOVO ThinkCentre Neo 50t              

(I5-12400/8GB/SSD256GB/DVD-RW) 

11SC001TPB 

2 

  

2 Monitor LENOVO 23.8" 1920 X 1080 

62A8KAT1EU czarny 

2 
  

3 Komputer All-in-One HP ProOne 240 G9 

6B2F7EA 

2 
  

4 Drukarka laserowa Brother HL-B2080DW 

(monochromatyczna, duplex) 

2 
  

5 Drukarka laserowa Brother HL-L8260CDW 

(kolorowa, duplex) 

1 
  

6 Skaner dokumentów BROTHER ADS-1200 

ADS1200TC1 

2 
  

7 Microsoft Office Home & Business 2021 PL 

P8 Win/Mac T5D-03539  

4 
  

RAZEM:   



 

 

2) Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa brutto jest ostateczna i zawiera wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu                                          

o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-9/22. Do wyliczenia ceny ofertowej brutto zastosowano 

aktualnie obowiązującą w przepisach prawa stawkę podatku od towarów i usług (VAT). 

3) Udzielam gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na okres ………… miesięcy 

(minimum 24 miesiące). 

4) Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w terminie określonym w ogłoszeniu                                  

o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-9/22. 

5) Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu                                      

o zamówieniu SM.AL.RAT.2710-9/22 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

6) Akceptuję projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

SM.AL.RAT.2710-9/22 i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania 

umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7) Wskazuję nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie 

Wykonawcy: 

                          

8) Oświadczam, że złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Straż Miejską w Białymstoku w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

9) Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą 

pozyskałem/am w oparciu o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 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 L119.2016., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127.2018., str. 2, 

sprost. Dz. Urz. UE L74.2021., str.35), a także, że jestem w stanie wykazać,  

że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, w przypadku 

pozyskania danych na podstawie zgody osób. 

10) Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 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 L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. 

Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                        

w niniejszym postępowaniu. 

11) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). 

 

 



12) Oświadczam, że sposób reprezentacji konsorcjum / spółki cywilnej* niepotrzebne skreślić 

(wykonawców składających wspólną ofertę) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący:   

…………………………………………………………………………………………..…. 
 (Wypełniają jedynie wykonawcy składający ofertę wspólną – konsorcja lub spółki cywilne) 

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………………………… 
miejscowość i data                               podpis osoby upoważnionej /osób upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy 


