Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710.4.2020
Zamawiający:

Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

Wykonawca:
adres:
tel./fax:
e-mail:
NIP
REGON

Jedn.
miary
szt.

Ilość

szt.

15

szt.

15

4 Drukarka XEROX Phaser 3260V DNI 3260V_DNI

szt.

5

5 Drukarka XEROX Phaser 3330 V DNI

szt.

2

6 Office 2019 Home and Business PL BOX T5D-03205

szt.

15

Lp.

Nazwa urządzenia

1 Komputer Lenovo Desktop V530-15ICB TWR
10TV00AQPB W10Pro
i3-9100/8GB/256GB/INT/DVD/3YRS
2 Monitor Samsung 24" 1920 X 1080 LS24F352FHUXEN
czarny
3 UPS APC BACK-UPS 500VA BX500CI

Cena jedn.
brutto (zł)

Wartość brutto
(zł)

15

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

1.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:
Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Straży Miejskiej
w Białymstoku (SM.AL.RAT.2710.4.2020)
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na cenę brutto:
zł
słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Na dostarczony sprzęt komputerowy udzielamy gwarancji w wymiarze:

3.

Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.

4.

Zamówienie zobowiązujemy się wykonać samodzielnie w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu
publicznym.

5.

Akceptujemy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w przypadku
wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

……………….

miesięcy.

6.

Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

7.

Numer rachunku bankowego, na który będzie przelane, w przypadku realizacji zamówienia, wynagrodzenie
Wykonawcy:

8.

Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO (zaznaczyć właściwe):
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 osób) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s.1, sprost.: Dz.
Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. s.2) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO i Wykonawca nie składa oświadczenia)

9.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę kierować na poniższy adres:

Miejscowość

Data

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

