
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .................................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

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

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  

Wykonawcy 

 
Miasto Rybnik –  
Zespół Szkół Technicznych 
ul. Ko ściuszki 5 
44-200 Rybnik 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (znak postępowania 

ZST.341/5/2010) na:  

dostaw ę wyposa żenia pracowni górniczej w Zespole Szkół Technicznyc h w 
Rybniku w ramach projektu pod tytułem „Wzrost dost ępności i poprawa 

warunków kształcenia ustawicznego w Rybniku”   

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: 

ZADANIE NR 1 – Dostawa środków audiowizualnych obejmuj ąca: 

Cena brutto: ……………. zł 

słownie ……………………………………………………………………. zł 

w tym:   

     

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 



 

Lp. Opis wyposa żenia j.m. Ilo ść Cena 
brutto 

ogółem 

1)  Komputer z oprogramowaniem, spełniający 
wymagania zawarte w SIWZ szt. 1 

 

2)  Zestaw: komputer + monitor dla ucznia, 
spełniający wymagania zawarte w SIWZ 

kpl. 
15 

 

3)  Drukarka laserowa, spełniająca wymagania 
zawarte w SIWZ szt. 1 

 

4)  Rzutnik multimedialny, spełniający wymagania 
zawarte w SIWZ szt. 1 

 

5)  Telewizor, spełniający wymagania zawarte w 
SIWZ szt. 1 

 

6)  Odtwarzacz CD, spełniający wymagania zawarte 
w SIWZ szt. 1 

 

7)  Ekran składany, spełniający wymagania zawarte 
w SIWZ szt. 1 

 

8)  Ekran składany, spełniający wymagania zawarte 
w SIWZ szt. 1 

 

9)  Kserokopiarka, spełniający wymagania zawarte w 
SIWZ szt. 1 

 

10)  Tablica interaktywna z oprogramowaniem, 
spełniająca wymagania zawarte w SIWZ szt.  1 

 

11)  Projektor do tablicy interaktywnej, spełniający 
wymagania zawarte w SIWZ szt.  1 

 

12)  Kamera tubusowa do mikroskopu 
polaryzacyjnego, spełniająca wymagania zawarte 
w SIWZ szt. 1 

 

 Razem:    

 

ZADANIE NR 2 – Dostawa filmów dydaktycznych:  

Cena brutto: ……………. zł 

słownie ……………………………………………………………………. zł 

w tym:   



 

Lp. Tytuł filmu j.m. Ilo ść Cena 
brutto 

1)  „Wykonywanie wyrobisk korytarzowych” szt. 1  

2)   „Eksploatacja systemem ścianowym z 
zawałem stropu” szt. 

1  

3)   „Eksploatacja systemem ścianowym z 
podsadzka hydrauliczną” szt. 

1  

4)  „System metanometryczny w kopalniach 
węgla kamiennego”. szt. 

1  

 Razem:    

 
 

ZADANIE NR 3 –  Dostawa map górniczych i geologicznych, 1 kpl. - s pełniaj ący 
wymagania zawarte w SIWZ 

Cena brutto: ……………. zł 

słownie ……………………………………………………………………. zł 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie 
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych 
zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przedmiotowego postępowania. 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
dnia upływu terminu składania ofert. 

7. przedmiot zamówienia wykonamy:  sami / z udziałem 
podwykonawców 1; następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom: 

L.p
. 

Nazwa części zamówienia 

 
 

 

                                                
1 Skreślić niewłaściwe 



 
 

 

 
 

 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ 
informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________________ 
6) ________________________________________________________________ 
7) ________________________________________________________________ 
8) ________________________________________________________________ 

 
 

_________________ dnia ___ ___ 2010 roku 

 

_______________________________ 
                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

Informacja dla Wykonawcy:  

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 
 


