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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2022/Infostrateg 

 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy  
 

Adres Wykonawcy  
 

REGON:  
 

NIP:  
 

Tel.:  
 

E-mail:  
 

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pt.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 

5 laptopów z systemem operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z określonymi parametrami, 

ogłoszonego w ramach realizacji projektu projekt AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników 

przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, współfinansowany ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny 

Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, 

telekomunikacyjne, mechatroniczne”, zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia dla danego 

zadania za cenę wskazaną w poniższym formularzu cenowym: 

 

 

 

 

Zadanie Łączna wartość netto  Łączna wartość brutto 

Zadanie 1: Zakup i dostawa 5 laptopów 
z systemem operacyjnym zgodnie z 
parametrami określonymi w załączniku 
nr 1 do zapytanie ofertowego. 

…………………….. zł 
Słownie………………… 
w tym podatek VAT …….. % 

 

…………………….. zł 
Słownie………………… 
w tym podatek VAT …….. % 

 

Zadanie 2: Zakup i dostawa licencji 
UTM zgodnie z parametrami 
określonymi w załączniku nr 1 do 
zapytanie ofertowego. 

…………………….. zł 
Słownie………………… 
w tym podatek VAT …….. % 

 

…………………….. zł 
Słownie………………… 
w tym podatek VAT …….. % 

 

Zadanie 3: Zakup i dostawa serwera 
zgodnie z parametrami określonymi w 
załączniku nr 1 do zapytanie 
ofertowego. 

…………………….. zł 
Słownie………………… 
w tym podatek VAT …….. % 

 

…………………….. zł 
Słownie………………… 
w tym podatek VAT …….. % 
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1. Oświadczam/y, że: 

a) zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego; 

b) uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

oferty; 

c) spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym 

d) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą; 

e) jestem związany/a niniejszą ofertą do czasu zakończenia postępowania, nie dłużej niż przez 

okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

f) zaoferowana cena zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia i jest ostateczna. 

 

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

data  i miejsce 

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

podpis Wykonawcy 

                                       

 


