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data wpływu oferty      

 

do /Zamawiający/: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
MAT INSTAL Kluczewski Karol 

ul. Sanocka 4, 87-100 Toruń 
 
 

 

ODPOWIEDŹ OFERTOWA na  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/ŚT/2 
na wyłonienie dostawcy ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
 
W ramach realizacji projektu ”Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o 
wzajemna, automatyczna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych 
zachodzących pomiędzy dostawcami i odbiorcami Przedsiębiorstwa Handlowo-
Usługowego Mat Instal Karol Kluczewski” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.  
 
 

I. Dane oferenta: 
 

Pełna nazwa i adres 
OFERENTA: 

  
 
 
 

NIP | REGON: 
  

 
 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do 

kontaktu: 

  
 

Telefon | e-mail 
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I. Formularz cenowy: 
 

ŚRODEK TRWAŁY 
OFERTA CENOWA 

[zł netto] 

OKRES 
GWARANCJI 

[miesiące] 

1. SERWER – 1 szt.   

2. ZESTAWY KOMPUTEROWE – 5 szt.   

3. SWITCH – 1 szt.   

4. UPS WRAZ Z MODUŁEM 
BATERYJNYM – 1 szt. 

 
 

5. DYSK SIECIOWY – 1 szt.  
 

6. ROUTER WI-FI – 1 szt.  
 

 
 

Łączna wartość oferty: ……………………………. PLN netto 
 
 
Łączna wartość oferty słownie:  
 
………………………………………………………………………………………………………. PLN netto 
 
Do podanej wartości oferty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.  
 
Termin ważności oferty: 10 dni od upłynięcia daty terminu składania ofert.  
 
 
 
 
 

________________ _____________________  
(miejscowość)  (data) 

 
 

_________________________________________ 
(pieczątka + podpis) 
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II. Oświadczenia: 
 

Oświadczam, że:  
1. zapoznałem się z wymaganiami dotyczącymi oferentów i nie wnoszę żadnych 
sprzeciwów i uwag, 

2. posiadam doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów IT i środki finansowe 
niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego,  

3. nie znajduję się w likwidacji lub upadłości ani w sytuacji ekonomicznej 
uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia,  

4. zamówienia zostanie wykonane w wyznaczonym terminie,  

5. przedstawiona odpowiedź ofertowa zwiera wszystkie koszty jakie zostaną poniesione 
w ramach realizacji inwestycji,  

6. zobowiązuje się do podpisania umowy na realizację inwestycji w wyznaczonym 
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAT INSTAL Kluczewski Karol miejscu i 
terminie. 
 
 

III. Harmonogram działań: 
 

data działania 

do 20.09.2014 Umowa 

do 20.10.2014 
Dostawa przedmiotu zamówienia – środków trwałych 

Protokół zdawczo-odbiorczy 
Faktura VAT 

do 30.10.2014 Płatność 

 
 

 
________________ _____________________  

(miejscowość)  (data) 
 
 

_________________________________________ 
(pieczątka + podpis) 

 
 


