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___________________________________________ 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTY 

 
Oferta na dostawę sprzętu komputerowego (postępowanie nr PF.260.3.2018). 
  
1. Dane Wykonawcy: 

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

ul. ...................................................................................................................................................................... 

miasto ……………………………………………… kraj ….……………………..………………………...  

nr telefonu ……………………………………… nr faksu ……………………….………………………...  

adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

 

W przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie zamówienia nale ży poda ć dane pozostałych 

Wykonawców z zaznaczeniem ich roli*:  

2. Dane Wykonawcy: 

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

ul. ...................................................................................................................................................................... 

miasto ……………………………………………… kraj ….……………………..………………………...  

nr telefonu ……………………………………… nr faksu ……………………….………………………...  

 

3. Dane Wykonawcy: 

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

ul. ...................................................................................................................................................................... 

miasto ……………………………………………… kraj ….……………………..………………………...  

nr telefonu ……………………………………… nr faksu ……………………….………………………...  

 
*W przypadku złożenia oferty wspólnej należy zaznaczyć, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych
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Oferujemy dostaw ę następującego sprz ętu i oprogramownania za wskazan ą cenę: 

Lp. Opis cz ęści zamówienia Producent Model / nazwa Liczba  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Warto ść netto 
(kol. 5 x kol. 6) 

Stawka 
podatku VAT  

(%) 

Warto ść brutto 
(kol. 7 + VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Serwery kasetowe 
    

4 
        

2 Macierz dyskowa 
  

1 
    

3 wkładki SFP+ 16 Gb Multi Mode 
FC   4     

4 
Moduł dystrybucji zasilania 
przeznaczony do użytku w 
szafach typu Rack   

3 
    

5 
Środowisko wirtualizacyjne 
oprogramowanie  
(zestaw licencji)   

1 
    

6 Oprogramowanie systemowe 
  

4 
    

CENA BRUTTO OFERTY W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 
(suma warto ści brutto wskazanych w kol. 9)   

Oświadczamy, że dostaw ę zrealizujemy w terminie …….…  dni od dnia zawarcia  umowy. 
Oświaczamy, że oferujemy …… miesi ące/y gwarancji na dostarczony sprz ęt (minimum 36 miesi ęcy).  

 
UWAGI: 

 Wykonawca zobowi ązany jest do wypełnienia kolumn nr 3, 4, 6, 7, 8, 9  oraz ostatniego wiersza tabeli (termin dostawy, ok res gwarancji). 
 Brak dokonania wyceny wszystkich pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy.  
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4. Składamy ofertę i stosownie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (ceny) 

wskazaną w tabeli. Oświadczamy, że cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

5. Oświadczamy, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego1. 
* niepotrzebne skreślić 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i nie 

wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się związani określonymi w dokumentacji postępowania wymaganiami  

i zasadami postępowania i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami. 

7. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) oraz zawarte w nim warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni . 

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., poz. 1503, z późn. zm) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

 (Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

                                                           

1  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.  

 



PF.260.3.2018 
 

Strona 4 z 5 
 

10. Oświadczamy, iż w przypadku uzyskania zamówienia: 

− całość prac objętych zamówieniem wykonam siłami własnymi*, 

− zaangażujemy podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia*: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku korzystania z usług podwykonawcy wskazać dokładne nazwy / firmy podwykonawców oraz zakres powierzonych im zadań) 

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 

− TAK* 

− NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ........................................................ 

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający (…) następujące oświadczenia lub 
dokumenty, znajdują się już w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych*: 

5. ............................................................................... 

6. ............................................................................... 

7. ............................................................................... 

8. ............................................................................... 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

13. Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach oferty. 
 

14. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych  

                                                           

2 Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się 
następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsi ębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny 
obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsi ębiorstwo: a) zatrudnia 
mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln 
euro; 3. Mikroprzedsi ębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
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w związku  z   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i zawarcia umowy, w szczególności 
poinformowałem te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Pełnomocnikowi Zamawiającego 
(Kancelarii Pieróg & Partnerzy) i zapoznałem ich z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 6 
do SIWZ. 

 
 
 
 
 
 

_____________________ ____________________________________________________ 
Data Podpis upoważnionego przedstawiciela 

 

 


