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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

 

 

NIP / PESEL   ………………………………………  

REGON    ………………………………………  

NR KRS / CEIDG  ………………………………………  

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: 

imię, nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

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

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum).  

 

Informujemy, że jesteśmy małym / średnim (zaznaczyć właściwe) przedsiębiorstwem w 

rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikro przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C (2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu, małe i średnie 

przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami: 

-  Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR 

-   Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans 

poniżej 43 mln EUR 
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1. Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod 

numerem TIK/1/2019, oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z 

poniższym wyszczególnieniem (ofertą): 

 
 
............................, dnia .............................  ..................................................... 
                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                 
1
 Wykonawca zobowiązany jest zastosować w cenie oferty właściwe stawki VAT, czyli takie jakie wynikają z ustawy z 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) lub innych obowiązujących przepisów 
szczególnych w tym zakresie.  
Jeżeli Wykonawca posiada uprawnienie do nienaliczania podatku VAT lub jeśli cena oferty została obliczona z 
zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku VAT wówczas Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne 
oświadczenie (na własnym druku) lub przedstawić uzasadnienie prawne. 
2
 zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

3 Jak wyżej 

Wyszczególnienie/ 

Przedmiot zamówienia 

Cena oferty 

netto (w zł) 

VAT  

(w %)1 
Cena oferty brutto (w zł) 

TIK/1/2019 – część 1 

 Dostawa zestawu: EEG Biofeedback 4 kanałowego z 

wyposażaniem gabinetu (1 komplet/zestaw) oraz czepka 

do wykonywania badań EEG Biofeedback (1 szt.) 

składającego się z poszczególnych elementów, urządzeń, 

sprzętu i akcesoriów 

 … % 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: 

……………………………………………… 

TIK/1/2019 – część 2 

 Dostawa komputera przenośnego typu laptop/notebook 

(1 szt.) wraz z oprogramowaniem systemowym do 

wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback 

 … % 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: 

……………………………………………… 

TIK/1/2019 – część 3 

 Dostawa monitora LCD (1 szt.) do wyposażenia gabinetu 

do terapii EEG Biofeedback 

 0%
2
 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: 

……………………………………………… 

TIK/1/2019 – część 4 

 Dostawa drukarki laserowej (1 szt.) do wyposażenia 

gabinetu do terapii EEG Biofeedback 

 0%
3
 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: 

……………………………………………… 

TIK/1/2019 – część 5 

 Dostawa aparatu do uwagi słuchowej (1 komplet) 

systemowym do wyposażenia gabinetu do terapii metodą 

A. Tomatisa składającego się z poszczególnych 

elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów 

 … % 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: 

……………………………………………… 

TIK/1/2019 – część 6 

 Dostawa komputera przenośnego typu laptop/notebook 

(1 szt.) wraz z oprogramowaniem systemowym do 

wyposażenia gabinetu do terapii metodą A. Tomatisa 

 … % 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: 

……………………………………………… 
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2. Ponadto oświadczam że: 

2.1. zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu/specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

2.2. oferowany przeze mnie sprzęt/urządzenia wraz z akcesoriami oraz inne przedmioty tworzące 

przedmiot zamówienia (w ramach danej części) spełniają warunki techniczne określone przez 

Zamawiającego – są zgodne z SIWZ.  

2.3. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2.4. zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

(Uzupełnia Wykonawca - jeśli dotyczy) 

2.5. nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 

uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności; 

2.6. w przypadku uzyskania zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie  

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2.7.  że złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi*, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego  

zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 

   

   

*wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. 2016 poz. 710 ze zm.) 
** Uwaga:  dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT. 

 Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym,że wybór oferty Wykonawcy nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
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2.8. oferta zawiera*/*nie zawiera (* niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Załączniki do oferty: 

3.1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 

TAK* / NIE* (* niepotrzebne skreślić) 

3.2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 

TAK* / NIE* (* niepotrzebne skreślić) 

3.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

TAK* / NIE* (* niepotrzebne skreślić) 

3.4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Oferta zawiera …............... ponumerowanych stron. 

 

 

 

............................, dnia .............................  ..................................................... 

                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Wyszczególnienie/specyfikacja dostawy –  

WYPEŁNIA WYKONAWCA DANEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.  

 

CZĘŚĆ NR 1  

Dostawa zestawu: EEG Biofeedback 4 kanałowego z wyposażaniem gabinetu  

(1 komplet/zestaw) oraz czepka do wykonywania badań EEG Biofeedback (1 szt.) 

składającego się z poszczególnych elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów – zgodnie z 

treścią SIWZ 

Oferuję następujące urządzenie: 

Nazwa producenta oraz dane urządzenia EEG 

Biofeedback 4 kanałowego 
4
 

 

Gwarancja Producenta [w miesiącach]  

 

 

............................, dnia .............................  ..................................................... 

                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ NR 2  

Komputer przenośny typu laptop/notebook (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii EEG 

Biofeedback 

Oferuję następujące urządzenie: 

Nazwa producenta zestawu, kod urządzenia 
5
  

Model procesora, taktowanie procesora [w GHz]  

Pamięć operacyjna RAM [w GB]  

Parametry pamięci masowej wbudowanej [w GB]  

Zainstalowane oprogramowanie systemowe 
 

 

Gwarancja Producenta [w miesiącach]  

 

 

............................, dnia .............................  ..................................................... 

                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

                                                 
4 Wykonawca zobowiązany jest podać unikalną referencję/kod Producenta umożliwiający Zamawiającemu bezbłędną 

weryfikację specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia w katalogu produktów oferowanych przez danego 
Producenta lub dołączyć do formularza ofertowego karty produktów z katalogów Producenta.  
5 Jak wyżej.  
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Wyszczególnienie/specyfikacja dostawy –  

WYPEŁNIA WYKONAWCA DANEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.  

 

CZĘŚĆ NR 3  

Dostawa monitora LCD (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback 

Oferuję następujące urządzenie: 

Nazwa producenta zestawu, kod urządzenia 
6
  

Przekątna ekranu [w calach]  

Rozdzielczość ekranu  

Typ matrycy, rodzaj podświetlenia  

Gwarancja Producenta [w miesiącach] 
 

 

 

 

............................, dnia .............................  ..................................................... 

                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ NR 4  

Dostawa drukarki laserowej (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback 

Oferuję następujące urządzenie: 

Nazwa producenta zestawu, kod urządzenia 
7
  

Technologia druku  

Szybkość druku  

Druk dwustronny  

Gwarancja Producenta [w miesiącach] 
 

 

 

 

............................, dnia .............................  ..................................................... 

                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

                                                 
6
 Wykonawca zobowiązany jest podać unikalną referencję/kod Producenta umożliwiający Zamawiającemu bezbłędną 

weryfikację specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia w katalogu produktów oferowanych przez danego 
Producenta lub dołączyć do formularza ofertowego karty produktów z katalogów Producenta. 
7
 Jak wyżej. 
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Wyszczególnienie/specyfikacja dostawy –  

WYPEŁNIA WYKONAWCA DANEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.  

 

CZĘŚĆ NR 5  

Dostawa aparatu do uwagi słuchowej (1 komplet) systemowym do wyposażenia gabinetu do 

terapii metodą A. Tomatisa składającego się z poszczególnych elementów, urządzeń, sprzętu i 

akcesoriów – zgodnie z treścią SIWZ 

 

Oferuję następujące urządzenie: 

Nazwa producenta oraz dane aparatu do uwagi 

słuchowej 
8
 

 

Gwarancja Producenta [w miesiącach]  

 

 

............................, dnia .............................  ..................................................... 

                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ NR 6  

Komputer przenośny typu laptop/notebook (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii 

metodą A. Tomatisa 

Oferuję następujące urządzenie: 

Nazwa producenta zestawu, kod urządzenia 
9
  

Model procesora, taktowanie procesora [w GHz]  

Pamięć operacyjna RAM [w GB]  

Parametry pamięci masowej wbudowanej [w GB]  

Zainstalowane oprogramowanie systemowe 
 

 

Gwarancja Producenta [w miesiącach]  

 

 

............................, dnia .............................  ..................................................... 

                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                                                 
8
 Wykonawca zobowiązany jest podać unikalną referencję/kod Producenta umożliwiający Zamawiającemu bezbłędną 

weryfikację specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia w katalogu produktów oferowanych przez danego 
Producenta lub dołączyć do formularza ofertowego karty produktów z katalogów Producenta.  
9 Jak wyżej. 


