
                           
                                                                  
                                                                              HARDSOFT S.C .     

 
Projekt  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Operacyjneg o  
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013  

„ Dotacje na Innowacje”     „ Inwestujemy w Wasz ą przyszło ść „  
 
Tytuł projektu:  „HARDSOFT – Internet szerokopasmowy”   
Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.04.00-28-355/12-00 

Oś Priorytetowa:  8. Społecze ństwo informacyjne – zwi ększenie innowacyjno ści 
gospodarki  
Działanie:   8.4. Zapewnienie dost ępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”  

 
 
..............................................            Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego  
  ( Dane Wykonawcy, pieczęć  )  

 
Nr zapytania ofertowego  3 /2013  

OFERTA  dla  
 

 
 HARDSOFT s.c.  
 Krzysztof Szechi ński Adam Szałanda 
 ul. Traugutta 6  
 13-100 Nidzica  
   

 
 Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego Nr 3/2013 i zaproszenia do 
składania ofert z dnia ………………….      oferujemy wykonanie przedmiotu  zamówienia pn:  
Zakup i monta ż radiolinii dosyłowej  - szt. 16 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w  w/w zapytaniu ofertowym  
za cenę netto : ......................................  zł.  
podatek VAT    ….….. % ………………  zł.  
cena z VAT       ……………………….….zł.  
słownie złotych ......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie ostatecznym do   

…………………..  r.   
Poszczególne partie zamówienia  wykonamy wg zamówień zamawiającego  w terminie 14 
dni od   dnia złożenia zamówienia: 
1. I partia w ilości    7 szt.  radiolinii dosyłowych  - III kw. 2013 r.  
2. II partia w ilości   2 szt.  radiolinii dosyłowych - IV kw. 2013 r.  
3. III partia  w ilości 2 szt.  radiolinii dosyłowych -   I kw. 2014 r.  
4. IV partia w ilości  4 szt.  radiolinii dosyłowych  -  II kw. 2014 r. 
5. V partia w ilości   1 szt.  radiolinii dosyłowych -           III kw.2014 r.  

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną ,  warunkami zamówienia i 

przyjmujemy je w całości i nie wnosimy do nich  zastrzeżeń . 
3. Zrealizowany przedmiot zamówienia  – radiolinie  dosyłowe    będą fabrycznie nowe.  
4. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ……………………. miesięcy.  
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  
     Bieg terminu rozpoczyna się wraz  z upływem  terminu składania ofert. 
 
6. Warunki płatności - przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania  faktury przez 

Zamawiającego. 
 
7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy  

w   miejscu   i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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7.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
    a) akceptowany projekt umowy , 
    b) akceptowana specyfikacja techniczna, 
    c) kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców  
        lub zaświadczenia z ewidencji działalności  

        gospodarczej*  
d) ………………………………………………………………  

 
 
 
       ......................................, dnia .............................2013 r.     
 

           Podpisano 
 
 
 
 

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

               (podpis  i pieczęć Wykonawcy ) 
*niepotrzebne skreślić  

 


