Załącznik nr 2 do Zaproszenia
(Załącznik nr 2 do Umowy)

IT.2130-21/20

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
I. ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Lublinie, mający swoją siedzibę w Lublinie przy
ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, NIP 712-19-34-053, REGON 004176470
II. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
……………………………………………………..…………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
NIP:…………………………………………………………..
REGON:……………………………………………………..
Tel.:…………………………………………………………...
E-mail:………………………………………………...………
III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: „Sprzedaż i dostawa szafy teleinformatycznej APC wraz z listwami
zasilającymi oraz zestawem montażowym w ilości oraz wg parametrów opisanych w Załączniku
nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY ZOSTAŁY
OKREŚLONE:
1) w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) w załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – Wzór umowy.
V. OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ:
Wartość całkowita netto ………………………………….....…………………………zł
(słownie zł:…...................................................................................................)
Wartość całkowita brutto ……………………….………………………………………zł
(słownie zł:.........................................................................................................)

Lp.

DEKLAROWANA WARTOŚĆ (zł)
Nazwa urządzenia
IL

1.

Szafa teleinformatyczna APC

1 szt.

2

Listwy zasilające PDU

2 szt.

3

Zestaw montażowy

300 szt.

CN2

CB3

WN4

WB5

SUMA

1

*(1) IL – ilość sztuk
*(2) CN – cena netto za sztukę
*(3) CB – cenna brutto za sztukę
*(4) WN – wartość netto (CN x IL)
*(5) WB – wartość brutto (CB x IL)
VI. PONADTO DEKLARUJĘ/MY:
a) termin realizacji
b) warunki dostaw
c) warunki gwarancji
d) warunki płatności
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
VII. OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
1. powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
2. zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert i nie
wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń,
3. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego
terminu składania ofert. ,
4. zawarty wzór umowy (załącznik nr 3) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany
i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
VIII. DO FORMULARZA OFERTOWEGO ZAŁĄCZAM/Y:
- …………………………………………..
- ……………………………………………

……………………, dnia ………………………..
………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

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 119.1).
2
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

2

