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miejscowość, data 
 

 
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
ul. Targowa 9 
37-300 Leżajsk 
 
 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego na 
potrzeby prowadzenia działalności przez LSR, w tym realizacji projektów: 
- Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy 

Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, 

- Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu 
państwa 

 

 

nazwa oferenta, dokładny adres 

 

 
oferujemy wykonanie w/w zadania za cenę 

  
zł brutto. 

 
Cena zadania: 

Lp. Rodzaj mat. Jednostka 
Koszt 

jednostkowy 
brutto 

Ilość 
jednostek 

Łączna 
wartość 
brutto 

1 
Oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint 
Security Suite – licencja na 2 lata. Przedłużenie 

licencji lub nowa licencja" 

szt.  18  

 RAZEM XXX XXX XXX  

(słownie:  ) 
 

 
Osoba do kontaktu w sprawie oferty (wszystkie pola obowiązkowe): 

 

Imię i nazwisko:  

 
 

Stanowisko:  

 
 

Telefon:  

 
 

E-mail:  
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Stowarzyszeniu Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Umowa nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-007/12-00 z 
dnia 06.11.2012 r. 
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2. Oświadczam, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia wraz z dostawą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą specyfikacją i akceptuję ją bez zastrzeżeń. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, 

podanych w opisie przedmiotu zamówienia o max. 20% każdej z pozycji. 
5. Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 

44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655) w zakresie art. 22 i 24 wyżej cytowanej ustawy. 
 
 
 
 
 

nazwisko i imię 
podpis, pieczęć osoby reprezentującej 

 


