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Zamawiający:
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Gdańsku
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

…………......…………....................
(nazwa (firma) i adres Oferenta)

OFERTA
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu pn. Zakup 8 laptopów dla pracowników MOSiR Gdańsk
1. Ja niżej podpisany:……………………………….............................................................
(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta)
niniejszym oświadczam (my), że Wykonawca którego reprezentuję: Zakup i dostarczenie 8 laptopów
dla pracowników MOSiR Gdańsk na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszym
przetargu – za cenę: ………………………………………………………………………………
słownie(……………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
Sprzęt komputerowy
Lp.

Symbol/nazwa
Lenovo Yoga 700 i7-6500U / 14 / 8GB /
SSD256 / GT940M_2gb / Win10 Biały 80QD00ASPB

1

Wartość
ilość Cena netto netto

Wartość
Brutto

1
Dell Inspiron 5368 i76500U/8GB/256/Win10 FHD

2

3

4

1
Dell Vostro 3568 i5-7200U/8GB/240/10Pro
(Dodatkowy dysk zewnętrzny w kieszeni
zewnętrznej USB 3.0. Pojemność dysku
1TB)
Inspiron 5558 i3-5005U/8G/240/Win10
GT920M srebrny (Dodatkowy dysk
zewnętrzny w kieszeni zewnętrznej USB
3.0. Pojemność dysku 1TB)
HyperX 16GB 2133MHz Impact Black CL13
1.2V

5

1

5

1
RAZEM

2. Jest płatnikiem podatku VAT – w cenie oferty uwzględniono podatek VAT. 2)
Nie jest płatnikiem podatku VAT – w cenie oferty nie uwzględniono podatku VAT. 2)
UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem odrzucenia
oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
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3. Posiada:
1) numer NIP: ……………………………………………….
2) numer REGON: ………………………………………….
3) numer PESEL……………………………………………….
4. Uzyskał niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz właściwej
realizacji zamówienia w terminie do 30.12.2016
5. Uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
6. Wszelkie wnioski, informacje, oświadczenia i zawiadomienia należy przekazywać, odpowiednio:
W sprawach opisu przedmiotu zamówienia:
daniel.grzybowski@mosir.gda.pl tel. 501-025-476 ( Informatyk MOSiR)
marek.lenard@mosir.gda.pl tel. 517-806-529 ( w sprawach formalnych)
………………………………………………………….…….…………………….
(własnoręczny podpis upoważnionego
przedstawiciela /przedstawicieli Oferenta)
1) cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2001 roku o cenach (Dz.U. z 20001 roku Nr 97,poz. 1050 z późn.
zm.)
2) niepotrzebne skreślić
Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych
w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem odrzucenia
oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF

