
/Nazwa i adres oferenta, pieczęć, 
numer tel., numer faks/                                                                                                                                      
…..............................................                                                                                                                                                                                                            
/ miejscowość i data/ 
 

OFERTA  CZĘŚĆ I  
Dostawa stacji roboczych, monitorów, oprogramowania i urządzeń sieciowych 

      
POWIAT  POZNA ŃSKI 

       UL. Jackowskiego 18 
       60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego i oprogramowania dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ oferujemy realizacje dostaw za cenę: 
 
 

CENA ZA CAŁO ŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

cena netto …...............................zł, słownie…........................................................................................zł, 
 

plus podatek VAT…......%, tj…................................................................zł, 
 

cena brutto……………………………………………………zł, 
 

słownie…………………………………………………………..……………………………………zł 
(zgodnie ze szczegółową kalkulacją cenową) 

 
 

1. Dostawę zrealizujemy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze 

wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 
3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.); 
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5.   W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  
terminie wskazanym przez zamawiającego. 
6.    Oferta została złoŜona na….........stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr….....do nr 
…........... 
7.    Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

                 1/............................................................ 
                 2/............................................................ 
                 3/............................................................ 

8.   Wadium wnieśliśmy w dniu …………….. w formie ……………………………… 
9.    Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

 1/ ….............................................. 
 2/…............................................... 
              3/….............................................. 
                  
                                                                                                        …........................................ 
                                                                                                           /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 
             
Uwaga: 
*              Niepotrzebne skreślić 
**    JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem   
 
 



/Nazwa i adres oferenta, pieczęć, 
numer tel., numer faks/                                                                                                                                      
…..............................................                                                                                                                                                                                                            
/ miejscowość i data/ 
 
 

OFERTA  CZĘŚĆ II  
Dostawa stacji roboczych i oprogramowania 

 
POWIAT  POZNA ŃSKI 

       UL. Jackowskiego 18 
       60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego i oprogramowania dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ oferujemy realizacje dostaw za cenę: 
 

CENA ZA CAŁO ŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

cena netto …...............................zł, 
słownie…......................................................................................................zł, 

 
plus podatek VAT…......%, tj…................................................................zł, 

 
cena brutto……………………………………………………zł, 

 
słownie………………………………………………………………..………………………zł 

(zgodnie ze szczegółową kalkulacją cenową) 
 
 

 
1. Dostawę zrealizujemy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze 

wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 
3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.); 
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5.   W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  
terminie wskazanym przez zamawiającego. 
6.    Oferta została złoŜona na….........stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr….....do nr 
…........... 
7.    Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

                 1/............................................................ 
                 2/............................................................ 
                 3/............................................................ 

8.   Wadium wnieśliśmy w dniu …………….. w formie ……………………………… 
9.    Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

 1/ ….............................................. 
 2/…............................................... 
              3/….............................................. 
                  
                                                                                                        …........................................ 
                                                                                                           /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 
             
Uwaga: 
*              Niepotrzebne skreślić 
**    JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem   
 



/Nazwa i adres oferenta, pieczęć, 
numer tel., numer faks/                                                                                                                                      
…..............................................                                                                                                                                                                                                            
/ miejscowość i data/ 
 

OFERTA  CZĘŚĆ III  
Dostawa notebook’ów i oprogramowania 

      
POWIAT  POZNA ŃSKI 

       UL. Jackowskiego 18 
       60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego i oprogramowania dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ oferujemy realizacje dostaw za cenę: 
 
 

CENA ZA CAŁO ŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

cena netto …...............................zł, słownie……………….................................................................zł, 
 

plus podatek VAT…......%, tj…................................................................zł, 
 

cena brutto……………………………………………………zł, 
 

słownie…………………………………………………………………………………………zł 
(zgodnie ze szczegółową kalkulacją cenową) 

 
 

1. Dostawę zrealizujemy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze 

wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 
3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.); 
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5.   W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  
terminie wskazanym przez zamawiającego. 
6.    Oferta została złoŜona na….........stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr….....do nr 
…........... 
7.    Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

                 1/............................................................ 
                 2/............................................................ 
                 3/............................................................ 

8.   Wadium wnieśliśmy w dniu …………….. w formie ……………………………… 
9.    Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

 1/ ….............................................. 
 2/…............................................... 
              3/….............................................. 
                  
                                                                                                        …........................................ 
                                                                                                           /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 
             
Uwaga: 
*              Niepotrzebne skreślić 
**    JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem   
 
 



/Nazwa i adres oferenta, pieczęć, 
numer tel., numer faks/                                                                                                                                      
…..............................................                                                                                                                                                                   
/ miejscowość i data/ 
 

OFERTA  CZĘŚĆ IV  
Dostawa drukarki 

 
POWIAT  POZNA ŃSKI 

       UL. Jackowskiego 18 
       60-509 Poznań 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego i oprogramowania dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ oferujemy realizacje dostaw za cenę: 
 
 

CENA ZA CAŁO ŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

cena netto …...............................zł, słownie…............................................................................................zł, 
 

plus podatek VAT…......%, tj…................................................................zł, 
 

cena brutto……………………………………………………zł, 
 

słownie………………………………………………..…………………………………zł 
(zgodnie ze szczegółową kalkulacją cenową) 

 
 

1. Dostawę zrealizujemy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze 

wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 
3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.); 
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5.   W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  
terminie wskazanym przez zamawiającego. 
6.    Oferta została złoŜona na….........stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr….....do nr 
…........... 
7.    Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

                 1/............................................................ 
                 2/............................................................ 
                 3/............................................................ 

8.   Wadium wnieśliśmy w dniu …………….. w formie ……………………………… 
9.    Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

 1/ ….............................................. 
 2/…............................................... 
              3/….............................................. 
                  
                                                                                                        …........................................ 
                                                                                                           /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 
             
Uwaga: 
*              Niepotrzebne skreślić 
**    JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem   
 
 


