Postępowanie nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020
Załącznik nr 2 Oferta cenowa
……………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

....................................... dnia .......................2020 r.
OFERTA

CENOWA

Nawiązując do zaproszenia na:
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu
„Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:
OGÓŁEM ZA CENĘ BRUTTO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: …................................................................................ ZŁ
SŁOWNIE: ..............................................................................................................................................................

Informacje dotyczące oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania:
l.p.

Nazwa – zgodnie ze Szczegółową
Charakterystyką przedmiotu zamówienia

1

Laptop z systemem operacyjnym w
komplecie z myszką i zabezpieczeniem
do stolika

2

Pakiet Office

3

Oprogramowanie do projektowania fryzur

4

Tablica interaktywna z rzutnikiem i
laptopem

5

Oprogramowanie do nauki dietetyki typu
Dietetyk PRO

6

Komputer kompatybilny z programem
Final Cut Pro

7

Program komputerowy Final Cut Pro do
montażu video
| Lider projektu:

Producent

Model, symbol, wersja, opis
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8

Dostęp online do kursów Corel

9

Projektor multimedialny wraz z uchwytem
sufitowym

10

Drukarka laserowa A3 z kompletem
pełnowartościowych, oryginalnych
tonerów

11

Kamery cyfrowe ze statywem

12

Cyfrowe aparaty fotograficzne ze
statywem

13

Głośniki bezprzewodowe

14

Mysz komputerowa

15

Komputer PC –zestaw (komputer,
monitor, myszka, klawiatura)

16

Oprogramowanie Microsoft Office
Professional Plus 2019 MOLP AE

17

Tablica interaktywna z projektorem,
dedykowanym uchwytem ściennym oraz
głośnikami wraz z montażem

Dane dotyczące Wykonawcy:
Osoba upoważniona do podpisania umowy:……………………..……………………………………………………
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:

.…/ ………………………….…

Numer faksu:

.…/ .......................................

Numer REGON:

.............................................

Numer NIP:

.............................................

Adres kontaktowy email: ……………………………………………
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Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia
w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty, Szczegółową charakterystyką
przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki
w nich zawarte.
Uznaję się za związanego określonymi w wyżej wymienionych dokumentach zasadami przez okres 30 dni od daty
złożenia oferty.
Oświadczam, że zapoznałem się z Wzorem umowy – załącznik nr 7 do Zaproszenia i zobowiązuję się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Oferta zawiera:
1. ……………………………………………….
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
n. …………………………………………………
Ogółem liczba stron oferty: ……

…………………………………………..……
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1)
rozporządzenie 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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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