Załącznik nr 2 do SIWZ
........................................................
(pieczęć adresowa oferenta)
NIP : .......................................
REGON: ................................
Tel: …………………………..
Fax: ………………………….
e-mail: …………………………..
FORMULARZ OFERTOWY
W związku z ogłoszeniem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego szczegółowo określonego w SIWZ i jej załącznikach, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby
funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (numer sprawy:
WZP.272.73.2015), oświadczamy że oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na poniższych zasadach:
I.

W zakresie Pakietu A:
Ilość

Lp.

Pozycja

1
2

komputer stacjonarny
monitor

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT Cena
w%
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

20 szt.
20 szt.

RAZEM cena ofertowa brutto dla Pakietu A:

Łącznie cena ofertowa brutto Pakietu A (słownie) ........................................................................................zł.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: (**zaznaczyć krzyżykiem właściwy
termin realizacji zamówienia1):

□
do 14 dni – 10 punktów □
do 7 dni – 20 punktów □
do 21 dni –0 punktów

1

Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza zaoferowanie maksymalnego 21 dniowego terminu realizacji dostawy i oznacza
przyznanie 0 pkt.

II.

W zakresie Pakietu B:
Ilość

Lp.

Pozycja

1
2

komputer stacjonarny
monitor

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT Cena
w%
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

19 szt.
19 szt.

RAZEM cena ofertowa brutto dla Pakietu B:

Łącznie cena ofertowa brutto Pakietu B (słownie) ........................................................................................zł.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: (**zaznaczyć krzyżykiem właściwy
termin realizacji zamówienia2):

□
do 14 dni – 10 punktów □
do 7 dni – 20 punktów □
do 21 dni –0 punktów

III.

W zakresie Pakietu C:
Ilość

Lp.

Pozycja

1
2

komputer stacjonarny
monitor

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT Cena
w%
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

1 szt.
2 szt.

RAZEM cena ofertowa brutto dla Pakietu C:

Łącznie cena ofertowa brutto Pakietu C (słownie) ........................................................................................zł.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: (**zaznaczyć krzyżykiem właściwy
termin realizacji zamówienia3):

□
do 14 dni – 10 punktów □
do 7 dni – 20 punktów □
do 21 dni –0 punktów

2

Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza zaoferowanie maksymalnego 21 dniowego terminu realizacji dostawy i oznacza
przyznanie 0 pkt.
3
Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza zaoferowanie maksymalnego 21 dniowego terminu realizacji dostawy i oznacza
przyznanie 0 pkt.
2

1. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy(**) powierzyć wykonania części zamówienia
podwykonawcom:
Opis części zamówienia lub podanie nazw(firm) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu

L.p.

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że jest czynnym płatnikiem VAT. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak Wykonawca składa oświadczenie w tym zakresie).
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego

Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego, bez kwoty podatku

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 4
9. Oferta została złożona na .............zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ........... do
nr ........... (uwaga — na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze, oświadczenia,
zaświadczenia, itp.), z czego na stronach od …. do …. znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa.
4

UWAGA: Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (należy załączyć do oferty wyjaśnienia wykazujące
spełnienie przesłanek pozwalających uznać, iż dane zastrzeżone w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa).
3

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w
załączniku nr 1B do SIWZ,
3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1C do SIWZ),
4) odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w stosunku do osób fizycznych treść oświadczenia, o którym mowa
w niniejszym punkcie wyczerpuje złożenie oświadczenia, o którym mowa w załączniku 1B),
5) Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń, normy, deklaracje zgodności, oświadczenia,
potwierdzające spełnienie stawianych wymagań wraz z dokumentami wskazanymi w poszczególnych
Specyfikacjach Technicznych (Pakiet A-Pakiet C), stanowiących załączniki nr 3 A-C,
6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ),
7) inne………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

........................................ dnia ................
..........................................................................
nazwisko i imię, podpis osoby/ osób/ upoważnionej/ych
wraz z imienną pieczątką
(*) jeśli dotyczy
(**) niepotrzebne skreślić

4

