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sygnatura: UCI-158/2017                          Załącznik Nr 2 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

OFERTA 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

adres siedziby Wykonawcy1: ............................................................................................................................................................................................................. 

forma prawna Wykonawcy …………………………………………………………..………… 

numer telefonu 1 .........…………................……………………………………………………. 

numer REGON1: …………………................………………………………………….………. 

NIP1: …………………………………................………………………………………………… 

nr faksu1 na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................  

Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję 1: ……………………….................................................................................. 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy oprogramowania do projektowania, syntezy, analizy i testowania programów HDL 
dla układów programowalnych firmy Xilinx, sygnatura zamówienia UCI-158/2017 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

wartość netto oferty  ……………………………………………………………………………………………………. zł 

Słownie …………………………………………………………..…………………………………. złotych 

wartość brutto oferty2  ……………………………………………………………………………………………………. zł 

Słownie …………………………………………………………..…………………………………. złotych 
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Oferowane oprogramowanie: 
(Opis techniczny oferowanego oprogramowania zawierający:  nazwę programu, wersję, producenta, rodzaj licencji, liczbę stanowisk,  system/y operacyjne, sposób dostawy, okres dostawy nowych  
 wersji, czas trwania wsparcia technicznego (jeśli dotyczy),  opis funkcjonalny) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż  ______ dni od dnia otrzymania zamówienia (termin wymagany: do 14 dni od daty otrzymania 

zamówienia). 
3. Oferujemy udzielenie gwarancji na okres i na warunkach producenta oprogramowania. 
4. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego, akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń. 
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym dotyczącym przedmiotowego postępowania. 
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
10.   Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

_______________ dnia ___________2017 roku    ______________________________ 
                  podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy 

 
________________ 
 

1 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 
2 Wykonawca nie podaje ceny brutto jeżeli wybór oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W takiej sytuacji, w celu oceny oferty Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


