
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
FORMULARZ OFERTY

na świadczenie usług serwisowych w zakresie naprawy sprzętu komputerowego będącego
na wyposażeniu Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i podległych placówek
terenowych.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP

REGON:

Numer rachunku bankowego:

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

l) Oferujemy usługi napraw sprzętu komputerowego w zakresie zgodnym z opisem
przedmiotu zamówienia i postanowieniami określonymi we wzorze umowy
(załącznik nr 3 do ogłoszenia) według następujących cen:

*z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
**ww. liczba roboczogodzin może ulec zmianie podczas realizacji zamówienia. Wybranemu
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie zamówienia w ww. liczbźe roboczogodzin

cena brutto napraw słownie:

zł

3. Okres ważności oferty: 30 dni od upływu terrninu składania ofert.
4. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje wszystkie czynności opisane w przedmiocie

zamówienia i wzorze umowy oraz zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów
kalkulacyjnych, w tym również koszty związane z przybyciem przedstawicieli
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy.

5. Oświadczam, że Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych wydatków związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia (z wyjątkiem kosztów części zarniennych
niezbędnych do wykonania napraw sprzętu).

6. (świadczam, że na dzień 30 lipca 2017 r. zatrudniamy/nie zatrudniamy* na umOWę
o pracę w naszej działalności operacyjnej, związanej z przedmiotem zamówienia
... .-... osobę/osoby/osób* niepełnosprawną/-e/-ych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej- i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych
przepisów- państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
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7. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zarnówienia i wymogami
Zarnawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

8. Za%cznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną częśc oferty jest
1 ) podpisany wzór umowy,
2) wykaz usług.

*niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Podpisując niniejszą ofertę i zawarte w niej oświadczenia należy pamiętać, że zgodme z art.
297 § l Kodeksu karnego: ,, kto w celu uzyskania (...) od instytucfi dysponującej środkami
publicznymi (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobźony, przerobźony,
po.świadczający nieprawdę albo nźerzetelny dokument albo nźerzetelne, pźsemne oświadczenie
dotyczące okoliczrtości o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesźęcy do lat 5."

Miejscowość dnia
0?0**-0------------*0-------%

roku.

(pźeczęć j podpis osoby uprawntonej do
sldadania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


