
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Sprawa: 21/P-14-30/2014 
 

 

 

 

.........................................................    dnia……………………… 

Pieczątka Wykonawcy  

 

OFERTA 

 

Dla: 
Termy Malta ńskie Sp. z o.o. 
ul. Termalna 1 
61-028 Poznań 
 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu / zaproszenie do składania ofert z dnia 

10.12.2014 r. dotyczące postępowania realizowanego na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień do 30 000 euro, obowiązującego w spółce Termy Maltańskie 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z 6a w związku art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

późniejszymi zmianami – dalej zwanej Ustawą), a dotyczącego: 

„Dostawy systemu, składaj ącego si ę ze sprzętu i oprogramowania, 

uruchomienie (wdro żenie) systemów sprzeda żowych Zamawiaj ącego  

w środowisku wirtualnym VMware w infrastrukturze o wys okiej dost ępności 

oraz wsparcie techniczne (powdro żeniowe) dla zbudowanej infrastruktury” 

składam / y* ofertę następującej treści: 

1. Oferuję / Oferujemy* wykonanie części 1. zamówienia za cenę netto 

…………………………………. zł (słownie: …………………………………………..) 

powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 

……%, tj. o kwotę ……………… zł, co daje cenę brutto …………………………..zł 

(słownie: …………………………………………………….).  

2. Oferuję / Oferujemy* wykonanie części 2. zamówienia za cenę netto 

…………………………………. zł (słownie: …………………………………………..) 

powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 



……%, tj. o kwotę ……………… zł, co daje cenę brutto …………………………..zł 

(słownie: …………………………………………………….).  

3. Oferuję / Oferujemy* wykonanie części 3. zamówienia za cenę netto 

…………………………………. zł (słownie: …………………………………………..) 

powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 

……%, tj. o kwotę ……………… zł, co daje cenę brutto …………………………..zł 

(słownie: …………………………………………………….).  

4. Oferuję / Oferujemy* wykonanie części 4. zamówienia za cenę netto 

…………………………………. zł (słownie: …………………………………………..) 

powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 

……%, tj. o kwotę ……………… zł, co daje cenę brutto …………………………..zł 

(słownie: …………………………………………………….).  

5. Przyjmuję / przyjmujemy* do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam / y*, że zaoferowana przez nas cena obejmuje wszystkie koszty, 

jakie należy ponieść w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

7. Oświadczam / y*, że okres wykonania usługi przypada zgodnie z terminami 

okre ślonymi w zapytaniu ofertowym.  

8. Oświadczam / y*, że zapoznałem / zapoznaliśmy się* z dokumentami 

postępowania i nie wnoszę / nie wnosimy * do nich zastrzeżeń. 

9. Oświadczam / y*, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania 

na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2a Ustawy. 

10. Oświadczam / y*, że przyjmuję / przyjmujemy* warunki płatności opisane  

w projekcie Umowy i opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku wybrania 

mojej / naszej* oferty, zobowiązuję / zobowiązujemy* się do podpisania Umowy 

na warunkach określonych w projekcie Umowy, w  terminie i miejscu określonym 

przez Zamawiającego.  

11. Oświadczam / y*, że reprezentowany przeze mnie / przez nas* w niniejszej 

ofercie podmiot jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP: …………………………, REGON: …………………………… 

12. Oświadczam / y*, że reprezentowany przeze mnie / przez nas* w niniejszej 

ofercie podmiot  posiada następujące dane: 

a) Nr telefonu: …………………………………………… 

b) Nr fax: ………………………………………………… 



 c) Adres e-mail: …………………………………………… 

13. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

a. ………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………….. 

c. ………………………………………………………….. 

d. ………………………………………………………….. 

e. ………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 


