Załącznik nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których
wartość bez podatku od towarów i usług jest
mniejsza niż kwota 130 000 złotych

FORMULARZ OFERTOWY
na dokonanie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14
42-600 Tarnowskie Góry
Tel/ 32 7191158
Adres mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
1) Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania
Wojskowego (OPW) w roku szkolnym 2021/2022 w ramach dotacji
programu MON - 30 kpl.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zgodnie ze specyfikacją zawartą
w wymaganiach technicznych.
Oferta dotyczy wykonania minimum 30 kpl.
2) Wyposażenie specjalistyczne dla całego OPW, zwane „pakietem szkoleniowym
OPW” na rok szkolny 2021/2022.
Wyposażenie i ilość zgodne z Załącznikiem nr 2 oraz specyfikacją dot.
wymagania sprzętu
III. Wymagania związane z wykonaniem:
1. Termin wykonania usługi (zakupu) ustala się od dnia zawarcia umowy do
dnia 15 czerwca 2022.
2. Miejsce dostarczenia towaru: Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikami – wymagania
techniczne
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru zamówienia.
5. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu najpóźniej do dnia
21 czerwca 2022r.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
najpóźniej do dnia 15.06.2022r.
7. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres emailowy: sekretariat@zstu.tg.edu.pl
IV. Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym” w formie pisemnej w terminie do dnia
13 maja 2022r. drogą e-mailową na adres sekretariat@zstu.tg.edu.pl
V. Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe

VI. Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
NIP : ……………………………………………………………………………………..
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego za:
Cenę netto ……………………………………….. ..………………………zł

Cena brutto ………………………………………..………………………..zł.
(słownie brutto………………………………………………………………………….)

Wartość podatku VAT ……………
2. Ponadto:
1) Oferta zostanie wybrana na podstawie prezentacji przedmiotu zamówienia oraz
dokumentacji certyfikującej przedmioty zamówienia.
2) Terminu wykonania usługi
3) Okresu gwarancji
3. Oświadczam, że :
 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminach określonych przez
Zamawiającego.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO1),
stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.
…………………………. dnia
…………………………………………
/podpis osoby uprawnionej/
/pieczęć wykonawcy/
1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str.1)

