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___________________________________________ 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTY 

 
Oferta na dostawę sprzętu komputerowego (postępowanie nr PI.260.2.2017.TZ). 
  
1. Dane Wykonawcy: 

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

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

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

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

adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać 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 dostawę następującego sprzętu i oprogramownania za wskazaną cenę: 

Lp. Opis części zamówienia Producent Model Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
(kol. 5 x kol. 6) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) 
Wartość brutto 
(kol. 7 + VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Zestaw komputerowy  
z obudową SFF     

82 
        

2 Zestaw komputerowy  
z obudową Mini Tower   

3 
    

3 Monitor   159     

4 Stojak do montażu dwóch 
monitorów   74     

5 
Oprogramowanie MS Office 
2016 STD MOLP GOV PL lub 
równoważne   

97 
    

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

Oświadczamy, że dostawę zrealizujemy w terminie …….…  dni od dnia zawarcia umowy 
Oświaczamy, że oferujemy ……….. miesiące/y gwarancji na dostarczony sprzęt 

 
UWAGI: 

 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 3, 4, 6, 7, 8, 9 oraz ostatniego wiersza tabeli (termin dostawy, okres gwarancji),  
 Brak dokonania wyceny wszystkich pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

1. 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. 

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

* niepotrzebne skreślić

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

4. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ) oraz zawarte w nim warunki 

płatności zostały przez nas zaakceptowane.  

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

6. 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). 

7. 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) 

8. 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 
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9. Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach oferty.  

 
 
 
 
 

_____________________ ____________________________________________________ 
Data Podpis upoważnionego przedstawiciela 

 

 


