
Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

(przedmiot zamówienia prowadzony poniżej kwoty 130 000 złotych realizowany bez stosowania przepisów
ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu 
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa
w Ustrzykach Dolnych.

My niżej podpisany:
Wykonawca: MDT INTERNATIONAL SP.Z.O.O.
Adres (siedziba): UL. HOZ� A 86, 00-682 , WARSZAWA

Województwo: MAZOWIECKIE

NIP: 7010967084

REGON: 385384545 

Osoba do kontaktu: MACIEJ MIECZYSŁAW DUDEK

Telefon: 505052438

e-mail: MACIEJ.DUDEK@MDT-INTERNATIONAL.EU

1) SKŁADAMY  OFERTĘ na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  treścią
Zapytania ofertowego, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik
nr 2).

2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania oraz wyjaśnieniami

i  zmianami,  przekazanymi  przez  Zamawiającego i uznajemy  się  za  związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3) OFERUJEMY  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 2) w kwocie:

Część I:
Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

21498,70 0%/23% 25063,64

Część II:
Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

36793,95 23% 45256,57
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4) Deklarujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy
do dnia 31.04.2022 r. 

5) Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny
podane w ofercie nie podlegają zmianie przez 30 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

6) Akceptuję(emy)  projekt  umowy,  której  treść  zawiera  Załącznik  4  do  Zapytania
Ofertowego i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

7) Oświadczamy, iż:
 zapoznaliśmy  się  ze  przedmiotem  zamówienia,  ogłoszeniem  o  zamówieniu  i  nie

wnosimy do  nich żadnych zastrzeżeń;
 zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
 posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  do  wykonania  zamówienia

określonego w ogłoszeniu o zamówieniu;
 znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

niniejszego zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych punktach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały  przedstawione z pełną świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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Data, pieczęć i podpis

26.01.2022r.
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