
 

   Załącznik nr 2 

  do Regulaminu zakupów 

o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto   

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Razem na Piaskowcu” 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

 

Znak sprawy……………….. 

 

Mirzec Stary, dnia 11.09.2018 r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”  zaprasza do złożenia oferty 

na: 

 

1. Laptop z oprogramowaniem Windows  

dane techniczne: Procesor: Procesor: Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 

GHz, 3MB cache), Pamięć: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz), Dysk: 1000 GB SATA 

5400 obr.,  Grafika: + Intel HD Graphics 620, NVIDIA GeForce 940MX, Typ ekranu: 

Matowy, LED, Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) - 2 szt. 

oprogramowanie Microsoft Office 2016  dla użytkowników domowych  

i małych firm oprogramowanie antywirusowe zabezpieczające komputery 

2. Oprogramowanie do komputera w celu prowadzenia szkoleń i udzielania porad  

w zakresie prawidłowego prowadzenia polityki kadrowej i płacowej  

3. Oprogramowanie w zakresie prawidłowego prowadzenia polityki księgowej  

4. Oprogramowanie Adobe Photoshop Elements 2018 PL BOX w celu prowadzenia usług 

graficznych 

5. Zestaw do prezentacji: projektor Full HD 2.500ANSI 10.000:1 HDMI, ekran przenośny 

200x200, okablowanie: VGA i HDMI, dł. 3m.  

(przedmiot zamówienia) 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 25.09.2018 r. 

2. Okres gwarancji: 2 – 5 lat 

3. Warunki płatności: Faktura Vat przelew 14 dni po realizacji 

4. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie prawidłowej ofert do 18.09.2018 r. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro LGD „Razem na Piaskowcu” ul. Kolejowa 36 b 

pok. nr 4, 18.09.2018 r. 

6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Farbiś – Biuro LGD „Razem 

na Piaskowcu” 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Zapytania Cenowego 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Razem na Piaskowcu”    

Mirzec Stary 9     

27-220 Mirzec     
 

 

OFERTA  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy:   ………………………………………………………………………… 

Siedziba firmy:…………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/fax/email………………………………………………………………… 

Nr NIP:…………………………………, Nr REGON:………………...………………… 

Nazwa banku i numer konta 

…………………………...……………………………………...…………..………………

………………………………………………………………………………………… 

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. 

………………………………………….............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) za łączną cenę w kwocie brutto:…….……………………. zł  

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

…………………………………………………………………………………………..zł), 

w tym wartość netto: …………………………… zł i kwota podatku VAT w stawce 

obowiązującej na dzień składania oferty: ………………………….……… zł 

2) w terminie do……………………………………………………………………… 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ……………….. miesięcy od 

daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi 

wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 

składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość, ………………..data……………                                                                 

                                                                                ……………………………………………. 
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 

imienna pieczątka  


