Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego do zapytania ofertowego nr 3.5/2011

Warszawa, dnia ……………….

.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Zamawiający

Scientific Services Sp. z o. o.
ul. Miedziana 11,
00-835 Warszawa
NIP: 951-20-40-295,
REGON: 017500880,
KRS: 0000101211

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3.5/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Nawiązując do zapytania ofertowego na zakup następujących elementów:


Szafa serwerowa 800X1000mm 42U wentylator 4 wiatrakowy, termostat zamykający,
listwa zasilająca 9



Wykonanie wewnętrznej sieci wymiany informacji;



UPS Serwer danych;



Urządzenia sieciowe - Router, Firewall;



Urządzenia sieciowe – Switch.

zgodnie z załącznikiem technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
w związku

z

realizacją

projektu

„Wzrost

konkurencyjności

firmy

poprzez

inwestycję

w infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu

Rozwoju

Operacyjnego

Regionalnego

Województwa

w

ramach

Mazowieckiego

Działania

2.3.

Regionalnego

2007-2013

(na

podstawie

Programu
umowy

nr

RPMA.02.03.00-14-018/09-00) zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym:
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę całkowitą:
_______________ zł (słownie: ___________________________________ złotych) netto,
która będzie powiększona o podatek VAT w stawce ________% (słownie

1
Dla rozwoju Mazowsza

___________________ procent) tj. cena całkowita brutto
wynosi:
_______________
zł
______________________________________________ złotych)

(słownie:

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji
zamówienia, w tym koszt pośrednie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, rabaty i upusty
związane z wykonaniem zamówienia.
3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone w
załączniku technicznym do zapytania ofertowego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkimi jego
załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że posiadamy numer NIP: ______________________
9. Oświadczamy, że posiadamy numer REGON: ___________________.
10. Korespondencję
na numer

należy

faksu

kierować

na

adres:

________________________________

_________________________________,

na

adres

e-mali:

________________________ w godzinach urzędowania tj. _________________________
11. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
(1)

Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego KRS bądź innego wypisu
z rejestru;

....................................................
(miejscowość i data)

………………………………………………………………….
(podpis
i
pieczęć
przedstawiciela
/przedstawicieli Wykonawcy)

2
Dla rozwoju Mazowsza

