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Znak sprawy OS.042.2.9.2018 

Załącznik nr 2 do zapytania  ofertowego 

TREŚĆ OFERTY 

………………………………… 

(miejscowość, data) 

……………………………………………  
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy ) 

Do:  

Gmina Brzeg 
ul. Robotnicza 12 
49-300 Brzeg 
 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu pn. 

"Aktywny Kreatywny Maluch – program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla osi 

priorytetowej 9 - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 

- Wsparcie edukacji przedszkolnej. 

 

1. Oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym  

w przedmiotowej sprawie za łączną cenę ……………………………………… zł brutto (w tym 

podatek VAT jeżeli dotyczy Wykonawcy) i terminem dostawy ………………… dni kalendarzowych 

od daty zawarcia umowy (liczba nie może być większa niż 14 dni kalendarzowych) oraz terminem 

kompleksowej instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia nauczycieli  ...... dni od daty zawarcia 

umowy (liczba nie może być większa niż 30 dni kalendarzowych). 

z tego: 

Lp. RODZAJ POMOCY 

DYDAKTYCZNEJ  

 

ILOŚĆ VAT 

% 
CENA 

JEDN. 

BRUTTO 

CENA 

JEDN. 

NETTO 

CAŁKOWITA 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

CAŁKOWITA 

WARTOŚĆ 

NETTO 

1 tablice interaktywne 10      

2 projektory 10      

3 uchwyty 10      

4 okablowanie 10      

5 montaż     10      
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6 szkolenie 10      

 Razem   

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i jego załącznikami i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do sporządzenia oferty. 

3. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu ofertowym.  

4. Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.  

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów właściwego rejestru  

np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub stosownego 

pełnomocnictwa: 

Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 

………………………………………………………………. 
Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 

e-mail: ……………………..……..  
 
telefon:     …………………………. 

Miejscowość,  data  ………………………    

…………………………………………………… 

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy wg zapisów 
właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru 
Sądowego lub wypisu z ewidencji 
działalności gospodarczej 

 


