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FORMULARZ OFERTOWY NR 3 

1. Wykonawca (należy wypełnić) 

 

2. Zamawiający : 

INDEX COPERNICUS SP. Z O. O. 
 
3. Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie robót remontowo- budowlanych oraz instalacyjnych w „Laboratorium Index Copernicus”.  

ETAP 3 
 
Prace związane z wydzieleniem przestrzeni serwerowni  
 
4. Cena oferty w złotych polskich (lub w innej walucie)  - SUMA 

Cena oferty netto (liczbą) ……………………………………………………………… 

Cena oferty netto (słownie) …………………………………………………………….. 

Cena oferty brutto (liczbą) ……………………………………………………………….  

Cena oferty brutto (słownie) …………………………………………………………… 

Należny podatek VAT …………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa firmy 
 

 

Adres 
 

 

NIP 
 

 

Regon  

Pesel  
(dane wymagane  w przypadku  
os. fizycznej) 

 

Adres zamieszkania 
(dane wymagane w przypadku  
os. fizycznej) 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail 
 
 

 

Osoba do kontaktu z 
Zamawiającym 
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5. Cena oferty z podziałem na poszczególne prace:  

Oferent powinien podać przy każdej z wymienionych prac kwotę netto, kwotę VAT oraz kwotę brutto z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

ETAP III - prace związane z wydzieleniem przestrzeni serwerowni  kwota netto kwota VAT kwota brutto 

1. Wydzielenie przestrzeni serwerowni (wraz z zamknięciem i dodatkową 
wentylacją) - około 5m2  

      

2. Zabezpieczenia wejściowe - z niezależnymi zamkami elektronicznymi -  
drzwi do serwerowni 
 

      

3.Klimatyzacja serwerowni.    

 
6. Termin płatności faktur 30 dni. 
 
7. Składający ofertę oświadcza, że: 
 

 po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniem ofertowym w pełni je akceptuje i nie 
wnosi do nich zastrzeżeń, 

 akceptuje warunki, termin realizacji zamówienia, termin płatności faktur; 

 zobowiązuje się do wykonania usługi, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

 akceptuje 30 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania ofert, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 

 

 Data...............................               ..................................................... 
Podpis i pieczęć Oferenta 

 

 


