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Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

            

Zamawiający  

Prognosis Sp. z o.o. 

ul. Innowacyjna 1 

16-400 Suwałki 

REGON: 365205736 

NIP: 844-235-77-72 

 

 

Oferent: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………….………. 

NIP i REGON: ……………………………………………………….…………………… 

Tel: ………………………………………………………………….……………………. 

e-mail: ………………………………………………………….…………………………. 

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, składam ofertę na: 

 

dostawę sprzętu elektronicznego do Spółki Prognosis w Suwałkach 

 

 Cena netto VAT Cena brutto  Termin realizacji 

(1/2/3 tygodnie) 

Prezenter 

 1 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 
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Urządzenie 

wielofunkcyjne 

 1 szt. 

    

Model sprzętu, 

specyfikacja, 

wydajność 

(ilość stron 

mono, ilość 

stron w 

kolorze) 

 

Router 

bezprzewodowy 

z modemem 4G  

1 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

 

Smartfon 

 2 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

 

Projektor 

 1 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

 

Tablet 8’’ 

 1 szt. 
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Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

Tablet 10’’ 

 1 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

 

Laptop 

 2 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

 

Monitor 

 2 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

 

Replikator 

portów 

 1 szt. 

    

 

Model sprzętu, 

specyfikacja 

 

 

 

Podsumowanie 

całego 

zamówienia 
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Inne uwagi: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję zawarte w 

nim warunki i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, iż składam niniejszą ofertę w imieniu własnym. 

6. Oświadczam, iż nie byłam/em karany/na za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy 

się przeciwko mnie postępowanie karne, skarbowe o zajęcie wierzytelności. 

7. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

8. TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych adresowych na potrzeby 

opracowania niniejszej oferty handlowej oraz ewentualnych przyszłych ofert handlowych. 

 

 

 

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

       (miejscowość i data)                 (pieczęć i podpis) 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.:  

Prongosis Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki (KRS0000632933). 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

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

Data i miejsce Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 


