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 znak sprawy: AEZ/S-043/2013

	Załącznik  1.8 do SIWZ

Formularz ofertowy - PAKIET 8

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety”, 
znak sprawy: AEZ/S-043/2013.

Nazwa i adres Wykonawcy

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

NIP.................................................................. REGON......................................................... 

Nr rachunku bankowego ........................................................................................................

Tel....................................................... Fax:............................................................................

e-mail:.....................................................................................................................................

2.  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety”,  znak sprawy: AEZ/S-043/2013, oferujemy wykonanie zamówienia: dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem (1 sztuka)
producent………………………………….model…………………..………….,
wyszczególnionego co do rodzaju w Załączniku nr 2.8 do niniejszej oferty (Formularz wymaganych warunków technicznych)

 za cenę:  

netto zł:.................. (słownie zł.......................................................................................)

	podatek VAT - .........%. w kwocie .................... zł. (słownie zł:…...............................)
brutto zł ..................(słownie zł:.....................................................................................)

	Niniejszym zobowiązujemy się  dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .................... dni od dnia zawarcia umowy ( nie dłużej niż 14 dni od daty zawarcia umowy);
	Akceptujemy 30 dniowy  termin związania ofertą. 
Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
	 Oferujemy gwarancję wynoszącą ……miesięcy na laptop (nie krócej niż 60 miesięcy) oraz ……   miesięcy na akumulator (nie krócej niż 6 miesięcy liczonej od daty protokolarnego odbioru sprzętu.
	Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności.
Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
	Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają stan prawny firmy, są aktualne na dzień składania ofert.
	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie:………………………………….. (należy określić zakres powierzonej części zamówienia), firmie …………………………………….... (nazwa i dane adresowe podmiotu)

      (Uwaga! Niniejszy punkt należy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części IX i XII  SIWZ lub nie wpisywać nic jeżeli nie dotyczy.)

Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.

	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:
	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..

………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..


  ........................................dnia ..................                  	           

                                                                                                                                                    ……...............................................................            
          (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
                                                                                                                          o występowania  w imieniu Wykonawcy)  


