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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o rozpoczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego

z dnia 18 stycznia 2012 r.
…………………………………………………
       (pieczęć oferenta)

Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku
ul. J. i F. Białych 7
44-200 Rybnik

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa przedmiotu zamówienia

Komputery  przenośne  (laptop)  –  2  sztuki  -  wraz  z  oprogramowaniem  biurowym 

i antywirusowym na potrzeby realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej 

w  jednostkach  samorządu  terytorialnego  z  terenu  Subregionu  Zachodniego  Województwa 

Śląskiego”. 

II. Nazwa i adres Oferenta

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

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

tel. ...................................................................

NIP ..................................................................

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

a) LAPTOP  

cena netto za sztukę: ....................................................

należny podatek VAT:  ...................................................

cena brutto za sztukę: ...................................................

słownie brutto: .............................................................

b) OPROGRAMOWANIE BIUROWE  

cena netto za sztukę: ....................................................

należny podatek VAT:  ...................................................

cena brutto za sztukę: ...................................................

słownie brutto: .............................................................

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 42 22 446, e-mail:biuro@subregion.pl, www.subregion.pl



„Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

____________________________________________________________________________________________________________________

c) OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE  

cena netto za sztukę: ....................................................

należny podatek VAT:  ...................................................

cena brutto za sztukę: ...................................................

słownie brutto: .............................................................

IV. Oświadczam, że:

a) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

b) w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do realizacji  zamówienia na warunkach

     i w terminie określonych przez Zamawiającego.

V. Załączniki do niniejszego formularza oferty:

a) opis techniczny oferowanych przedmiotów zamówienia

................................., dnia ......................                                                           ............................................................
      (miejscowość)                                                                                                       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)  
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