Zał cznik nr 1 1/XII/2011

Bolesławiec, 20-12-2011

................................................................
/ miejscowo dzie , m-c, rok /

(piecz

wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Zespół Szkół Elektronicznych
ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2
59-700 Bolesławiec
Nawi zuj c do ogłoszenia dotycz cego post powania prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamówie publicznych ( Dz. U. Nr 113 z roku 2010 poz. 759 z pó niejszymi zmianami) na
wykonanie zadania do 14 000 euro, pn.:
Dostawa urz dze drukuj cych (drukarki wielkoformatowej i laserowej), oraz materiałów
eksploatacyjnych do drukarek
……………………………………………..…………………………………………………..
( nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………….
REGON………………………………..………….
NR rachunku bankowego…………………………………………………………………………..
II. Nazwa i adres Zamawiaj cego Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 2,
59-700 Bolesławiec
III. Specyfikacja zamówienia:
1. Wielkoformatowa drukarka imagePROGRAF Canon IPF 650 ............................................. 1 szt.
2. Drukarka laserowa HP Color LaserJet 5225dn ....................................................................... 1 szt.
3. Wkłady z tuszem* nr 14 (C5011DE-Black, C5010DE Color) i głowice (C4920a –Black,
C4921a –Cyan, C4922a –Magenta, C4923a –Yellow) do drukarki HP OfficeJet D125 xi .. 1 kpl.
(*-wkłady z tuszem mog by zamiennikami)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nast puj ce ceny
cena netto:..........................................................................................................................PLN
słownie:....................................................................................................................................
cena brutto:……..................................................................................................................PLN
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słownie:....................................................................................................................................
podatek VAT: ....................................................................................................................PLN
słownie:.......................................................................................................................................
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ................................................................................
3. WARUNKI PŁATNO CI - ZGODNIE Z UMOW
4. OKRES GWARANCJI – ZGODNIE Z UMOW
5. Zobowi zujemy si zrealizowa przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.
6. O wiadczamy, e zapoznali my si z warunkami zawartymi w tre ci zaproszenia, przyj li my
zawarte w nim warunki i nie wnosimy do nich adnych zastrze e oraz zdobyli my konieczne
informacje potrzebne do wła ciwego przygotowania oferty oraz uwzgl dnili my wszelkie koszty
do poniesienia, niezb dne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
8. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowi zujemy si do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego.

……………………………………
( piecz

…………………………………..

wykonawcy)

( podpis osoby uprawnionej)
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