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      Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 
………………………,……………………. 
 

 

FORMULARZ OFERTY  
Zapytanie ofertowe 5/2018/2019/SP5 

dotyczy dostawy, instalacji sprzętu komputerowego oraz szkolenie w zakresie jego 
użytkowania 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym”  
im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie 
ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda, tel. 667 001 805 
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103 
Po zakupie n/w sprzętu zostanie on przekazany na wyłączną działalność edukacyjną 
następującej placówce oświatowej: 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie 
ul. Plebiscytowa 50 
14-100 Ostróda 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz przeszkolenie w zakresie 
użytkowania sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka  
w Ostródzie. 
a) termin wykonania zamówienia: nie później niż do 30.09.2018r. 
b) warunki płatności: faktura przelewowa z terminem płatności 14 dni 
 
III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY 
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też 
dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” 
im. Janiny Pelczarskiej, ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda,   
do dnia: 31.07.2018r., godz. 11.00 (liczy się data wpływu). 
 
IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
Nazwa……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Adres……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………….REGON…………………………………. 
Adres mailowy …………….……………………………………………………………… 
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V. CENA OFERTY: 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia – dostawa i instalacja wraz z usługą szkolenia  
w zakresie użytkowania w cenie: 
 

Lp. Rodzaj usługi/zakupu według 
minimalnego standardu opisanego 
w zapytaniu ofertowym  

Ilość Cena brutto 
/ szt. 

Razem 
wartość 
brutto 

1. Laptopy 17   

2. Interaktywne ekrany dotykowe 2   

3. Wizualizer 1   

4. Urządzenie wielofunkcyjne 1   

5. Oprogramowanie do obróbki 
fotografii cyfrowej 

16 
stanowisk 

  

6. Oprogramowanie do grafiki 
komputerowej 

16 
stanowisk 

  

7. Oprogramowanie 
zabezpieczające przed treściami 
niepożądanymi w Internecie 

16 
stanowisk 

  

RAZEM  

 
 
Ponadto oświadczam, iż: 

1. Zobowiązuję się dostarczyć, zainstalować przedmiot zamówienia w terminie  
oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi sprzętu. 

2. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem 

/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4. Oferuję gwarancję typu on-site na wszystkie w/w produkty trwającą minimum 24 miesiące  

od podpisania protokołu odbioru sprzętu. 

 
 
 
 
……………………………………….           ……….……………………………….. 
           (miejscowość, data)            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 


