
Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i akcesoriów
komputerowych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, zwaną dalej
„przedmiotem zamówienia" oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

. Całkowita cena za zrealizowanie dostawy wynosi:

CENA OFERTOWA NETTO
(póz. 1 + póz. 3 + póz. 5 4- póz. 6 + póz. 7)

VAT
(póz. 1 + póz. 3 + póz. 5 + póz. 6 + póz. 7)

CENA OFERTOWA BRUTTO
(póz. 1 + póz. 3 + póz. 5 + póz. 6 + póz. 7)

WARTOŚĆ BRUTTO KOSZTÓW
EKSPLOATACJI

(póz. 2 + póz. 4)

złotych
(słownie:

zł)
złotych

(słownie:

zł)
złotych

(słownie:

zł)
złotych

(słownie:

^
Zgodnie z następującym wyliczeniem:

w zł

L.p.

1.
2.

Oznaczenie

Urządzenie wielofunkcyjne A3

Ilość
sztuk

2
*

Koszty eksploatacji

Cena jednostkowa
brutto

Wartość brutto
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3.

4.

5.

6.
7.

Urządzenie wielofunkcyjne
kolorowe A4 1

*
Koszty eksploatacji

Pilot do prezentacji ze
wskaźnikiem laserowym
Pamięć USB Flash (Pendrive)
Mysz

1

9
5

**

Koszty eksploatacji urządzeń skalkulowane dla wykonania 100.000 sztuk kopii w
formacie A-4**

Kosztów eksploatacji nie należy uwzględniać w cenie za realizację dostawy urządzeń
wielofunkcyjnych

2. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt l niniejszego formularza zawiera wszystkie
koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty.

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. Oświadczam, iż w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej - zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na
warunkach projektu umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

6. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiającego.

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.

9. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

10. Dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień
złożenia oferty.

1 1 . Informacje o firmie potrzebne do zawarcia umowy:

Nazwa firmy:

Adres firmy: ul nr ,lok

kod miejscowość

Podstawa działalności: wpis do
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pod numerem w Oddziale miejscowość.

nrNIP: ; nr REGON:

Osoby upoważnione do podpisania umowy:

12. Osoba do kontaktu:

13. Do oferty załączam następujące dokumenty:

i)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)..

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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