
    Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

……………………………………            …………………, dnia …………………… 
                           (Wykonawca)  

 

      Warmińsko – Mazurski 

      Oddział Straży Granicznej 

      ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 

      11-400 Kętrzyn 

Lp. Nazwa  J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 

Samsung Galaxy A32 (SM-A325) 4/128GB, 

Czarny, Dual SIM  

Komplet musi zawierać: 

- kabel USB typu C, 

- ładowarka. 

Smartfony nowe, niebrandowane, oryginalnie 

zapakowane, bez simlocka, pochodzące z polskiej 

dystrybucji.  

Gwarancja 24 miesiące. 

kpl. 40   

2 

Samsung Galaxy A52s 5G (SM-A528) 6/128GB, 

Czarny, Dual SIM  

Komplet musi zawierać: 

- kabel USB typu C, 

- ładowarka 

Smartfony nowe, niebrandowane, oryginalnie 

zapakowane, bez simlocka, pochodzące z polskiej 

dystrybucji. 

Gwarancja 24 miesiące. 

kpl. 10   

3 

Samsung Galaxy S22 5G SM-901 8/128GB Dual 

SIM Czarny 

Komplet musi zawierać: 

- kabel USB typu C. 

Smartfony nowe, niebrandowane, oryginalnie 

zapakowane, bez simlocka, pochodzące z polskiej 

dystrybucji. 

Gwarancja 24 miesiące. 

kpl. 1   

4 

Apple iPhone 13 Mini 128GB Red/ Czerwony 

Komplet musi zawierać: 

- kabel USB typu Lightning, 

Smartfon nowy, niebrandowany, oryginalnie 

zapakowany, bez simlocka, pochodzące z polskiej 

dystrybucji. 

Gwarancja 12 miesięcy. 

kpl. 1   

5 

Apple iPhone 13  128GB Black/Czarny 

Komplet musi zawierać: 

- kabel USB typu Lightning, 

Smartfon nowy, niebrandowany, oryginalnie 

zapakowany, bez simlocka, pochodzące z polskiej 

kpl. 1   



dystrybucji. 

Gwarancja 12 miesięcy. 

Razem:  

Oświadczam, że: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z kalkulacją sporządzoną  

w oparciu o załącznik nr 2 (wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia).  

2. Gwarantujemy dostawę towaru najwyższej jakości: nowego, niebrandowanego, bez 

simlocka, oryginalnie zapakowanego, dopuszczonego do dystrybucji na rynku polskim. 

3. Dostawa obejmuje transport zamówienia do miejsca wskazanego we wzorze umowy na 

nasz koszt. 

4. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

5. Faktura VAT zostanie wystawiona po zatwierdzeniu protokołu odbioru towaru przez 

Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej. 

6. Warunki płatności: Przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury VAT.  

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

8. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty. 

9. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami umowy oraz dodatkowo 

z zaproszeniem do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych  

i nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

10. Nie będziemy dochodzili roszczeń w przypadku zmian przewidywanych ilości  

lub rezygnacji z poszczególnych pozycji zamawianego sprzętu oraz w przypadku 

unieważnienia zapytania ofertowego. 

11. Zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie  14 dni od dnia następnego po zawarciu 

umowy. 

12. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy - ………………………………………… 

tel. kontaktowy………………., e-mail: ………………………………………………... 

13. Osoba podpisująca umowę w imieniu Wykonawcy (Pełnomocnictwo - jeśli konieczne) 

…………………………………………………….. 

14. Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizację umowy (§ 6 ust. 2 wzoru 

umowy) ……………………………………….., tel. ...............……., fax:………………, 

e-mail:……………………………………………………. 

15. Osoba odpowiedzialna za obsługę gwarancyjną ze strony Wykonawcy (§ 6 ust. 3 wzoru 

umowy) ……………………………………….., tel. ...............……., fax:………………, 

e-mail:……………………………………………………. 

16. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  pod adresem 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

17. Wykonawca składając podpis poniżej oświadcza, że potwierdza zapoznanie się  

i akceptację warunków zapytania ofertowego oraz  zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

RODO.  

 

 

…………………………………… 

                    (data, podpis) 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

