
 
 
 

 
 

 
„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

1/2 
 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 4222446, e-mail: biuro@subregion.pl 

Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego z dnia 10.09.2014 r. 

 
 

 
……………………………………………….. 
        (pieczęć oferenta) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

ul. J. i F. Białych 7 

44 - 200 Rybnik 

KRS: 0000107150 

NIP: 642–27–69–097 
 

 

 

Oferta w odpowiedzi na zamówienie: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach 

projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Pełna nazwa 
Wykonawcy 

 

Siedziba Wykonawcy 
(adres) numer 
telefonu, e-mail 

 

Usługa 

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Internet w każdym 

domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 

Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 

Cena brutto łączna 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 

Warunki płatności 
14 dni po poprawnie wystawionej fakturze VAT i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, 
w formie przelewu 

Termin związania 
ofertą 

30 dni od terminu składania ofert 
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Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, oraz 

uzyskaliśmy wszelkie informacji niezbędne do właściwego opracowania oferty. 

3. W cenie ofertowej ujęte zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia 

z należytą starannością, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym obowiązującym podatkiem VAT. 

4. Akceptujemy projekt umowy, w tym warunki płatności. 

5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………………………………………………………… 

tel. ………………………………………………………………………, mail: …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

….............................. 
  (miejscowość, data)  

….....................................................................    
(imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do złożenia oferty)  

….................................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do złożenia oferty) 

 


