
 

Zadanie realizowane w ramach projektu  „Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Beneficjent: Powiat Rawski; Realizator: Zespół Szkół – CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

Załącznik 1 

…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   (miejscowość, data) 

Zamawiający: 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Znak postępowania: ZS-CEZiU-NN-2/5224-1/2022 

 
Dostawa i montaż nowego wyposażenia IT do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu 
„Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 realizowanego przez Zespół Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. 
Kształcenie zawodowe. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I.Dane osoby składającej ofertę 
 

Imię i Nazwisko 

(Nazwa Firmy, NIP) 

 

Adres  

Telefon  

e-mail  

Osoba do kontaktu  

z Zamawiającym 

 

 

II.Oferta cenowa 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowego wyposażenia IT do pracowni kształcenia 
zawodowego w ramach projektu „Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 
realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 
Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 
oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

WYKAZ/NAZWA Łączna wartość netto Łączna wartość brutto* 

Komputer laptop 17”–zestaw z myszką i torbą – 3szt 
Drukarka do wydruku zdjęć-1szt. 
Komputery przenośne laptopy 15,6”-16szt. 
Drukarka laserowa A3 mono ze skanerem-1szt. 
Stacjonarne zestawy komputerowe-17szt. 
Drukarka 3D-1szt. 
Drukarka laserowa mono-1szt. 

  

*Podana cena jest ostateczna i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia 

 



 

Zadanie realizowane w ramach projektu  „Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Beneficjent: Powiat Rawski; Realizator: Zespół Szkół – CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

III. Termin wykonania* 

□ realizacja zamówienia po dniu 01.02.2023  – 0 pkt. dodatkowych 
□ realizacja zamówienia do dnia 01.02.2023  – 15 pkt. dodatkowych 
□ realizacja zamówienia do dnia 25.01.2023  – 30 pkt. dodatkowych 
* właściwe zaznaczyć  
 
UWAGA ! W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże żadnego terminu (pozostawi pola puste), Zamawiający w tym kryterium przyzna takiemu 
wykonawcy „0” punktów dodatkowych 
 

IV. Wydłużenie okresu gwarancji o (ponad minimalny okres 24 miesiące)*  : 
 

□ brak  wydłużenia okresu gwarancji (gwarancja 24 miesiące) – 0 punktów dodatkowych 
□ okres gwarancji wydłużony o 6 miesięcy (łącznie gwarancja 30 miesięcy) - 10 punktów dodatkowych 
* właściwe zaznaczyć  
 
UWAGA ! W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże żadnego dodatkowego okresu gwarancji (pozostawi pola puste), Zamawiający w tym kryterium 

przyzna takiemu wykonawcy „0” punktów dodatkowych 

 

 

V.Oświadczam, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od 

całości ani części zamówienia, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.). 

 

VI.Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 10 lutego 2023 r. 

 

VII.Ponadto oświadczam, że: 

 zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy, 

przyjmuję określone w nich warunki i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 

 uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wymienionym w ogłoszeniu o zamówieniu 

 w przypadku uzyskania zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie  i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (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). 
 

Oferta zawiera …............... ponumerowanych stron.  

 

................................., dnia ..................................                                                         ..................................................... 
                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)           


