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Załącznik nr 2 a do SIWZ 

 
…………………………………………… 

pieczęć oferenta 
 
 

OFERTA 
Komputery przeno śne 

 
I. Dane Wykonawcy 

1) Nazwa Wykonawcy    ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

2) Adres siedziby wykonawcy  ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

3) telefon/fax    ……………………………………………………… 

4) e-mail , www    ……………………………………………………… 

5) Nr NIP, REGON   ……………………………………………………… 

6) Nr KRS    ……………………………………………………… 

 

II. Przedmiot oferty  

1) Dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym dla potrzeb 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 

2) Wartość oferty łącznie (8 szt. komputerów przenośnych)  

a) wartość netto (cyfrowo i słownie)  ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

b) wartość podatku VAT (cyfrowo i słownie) ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

c) wartość netto (cyfrowo i słownie)  ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

 cena 1 komputera przenośnego wraz z systemem operacyjnym o konfiguracji 

zgodnej z ofertą  

netto  ………………………………………………………………………………… 

VAT  ………………………………………………………………………………… 

brutto ………………………………………………………………………………… 
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III. Pozostałe warunki oferty 
 
1) Warunki i termin płatności 

 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Termin realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia 
 

……………………………………………………………………………………………… 

3) Okres gwarancji 
 

……………………………………………………………………………………………… 

4) Okres związania ofertą 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
IV. Wykaz zał ączników 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
V.  Oświadczenie Wykonawcy 

 
Oświadczam że: 
 

1. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu1 

2. zapoznałem się z warunkami postępowania, a w szczególności z wzorem umowy  
i akceptujemy je bez zastrzeżeń, 

3. w razie wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie do                
3 dni od daty rozstrzygnięcia. 

 
 

……………………………………     …………………………………………………… 
   Miejscowość data        podpis Wykonawcy 

                                                 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuwa treść 
oświadczenia przez jego wykreślenie) 
 


