
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

…………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na 
potrzeby projektu pn.: „Obudź swój Potencjał” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr, 
Działanie 9.1: ,, Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, 
typ projektu A. Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra 
pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.   
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
  (pełna nazwa Wykonawcy) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres siedziby) 

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 
ofertowym i w załącznikach do zapytania ofertowego  oraz z obowiązującymi przepisami,               
za ryczałtową cenę ofertową: 

 
Brutto: ……………………………....... zł 
/słownie cena brutto/ …………………………………………………………………………. 
 
Netto: …………………………………..zł 
o następujących parametrach technicznych:    

  
Tablet  

Rodzaj procesora  
Pojemność dysku   
Zainstalowana pamięć RAM  
Przekątna ekranu LCD  
Czytnik kart pamięci   
Format ekranu  
Aparat przedni  



 

Aparat tylni  
Pojemność baterii  
Czas pracy na baterii  
Funkcje ekranu  
Łączność bezprzewodowa   
Złącze słuchawkowe  
Głośnik, mikrofon, moduł GPS  
Wyposażenie   
Zainstalowany system operacyjny  
Gwarancja  

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z procedurą ,,zapytania ofertowego”                                            

o nr GOPS 4221.1.2021 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

3. Oświadczam(my), że zamówienie zrealizujemy do dnia 30.06.2021 roku. 
4. Termin płatności faktury w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu.  
5. Oświadczam(my), iż uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą. 
6.  Oświadczam(my), że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia, akceptuję w 

nim ustalone warunki i nie wnoszę do niego zastrzeżenia. 
7. Oświadczam(my), że akceptuje(my) bez zastrzeżeń postanowienia umowy, która stanowi 

załącznik do 2 do zapytania ofertowego. 
8. Oświadczam(my), że w  przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, 

umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

9. Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych1, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu2. 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1). 
2 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 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.  
 
 
 
 
 
                                          …………………………………………………… 

          Podpis wykonawcy 
 
 
 
 
     


