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OFERTA  
 

Ja (My), niżej podpisany (i)................................................................................................................. 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.: 
„Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG”– sprawa nr 6/BF/BŁiI/17 
 – składam(y) niniejszą ofertę. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2. Oferujemy realizacje zamówienia  za łączną cenę brutto* wynoszącą 
………………………………………….…………………………………………………………..….
zł 

słownie: ……………………………………………………………………………….………………….  

…………………………………………………………………………….………………………………., 

w tym obowiązujący podatek VAT zgodnie z kalkulacją zamieszczoną w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 2a .  

Ceny określone w formularzu cenowym  zawierają upusty, które będą stałe w okresie 
obowiązywania umowy dla wymienionych produktów.    

3. Oświadczamy, że łączna cena za realizację zamówienia obejmuje wszystkie koszty 
związane z jego realizacją.  

4. Oferujemy realizację zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 
listopada 2019r. 

5. Zobowiązujemy się do realizacji dostaw licencji i usług Wsparcia  

w ciągu …………………..dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego 

(maksymalnie 14 dni). 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady prawne i fizyczne na wszystkie 
dostarczone licencje i usługi wsparcia.  

7. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.  

8. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z legalnego źródła sprzedaży, 
jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 
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9. Oświadczam, że powierzymy / nie powierzymy2),3) niżej wymienionym 
podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:  

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

10. Potwierdzamy również, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego4). 

11. Oświadczamy, że oferta zawiera2),5) / nie zawiera2) informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach:..……………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………..…… 

znajdujących się na stronach ……………………………………………..…………...…………  

…………………………………………………………………………………………..…. oferty.    

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 

13. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: ………………………..zł 
(słownie: ……………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………zł) jako zabezpieczenie  złożonej oferty 

i jesteśmy świadomi zasad jego zwrotu lub zatrzymania przez Zamawiającego. 

14. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu                 i 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

15. Ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 

16. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

      1)    ……………………………………………. 

      2)    …........................................................... 

      3)    …...........................................................  

        

1)  Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt 
pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty 
celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium 
RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177  poz. 1054 z późn. zm.)  

2) niepotrzebne skreślić 
3) wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om/) do realizacji w ramach danej części zamówienia określony  

zakres prac.  

4)     dotyczy wyłącznie Wykonawców  krajowych 
5)    Wykonawca, który zastrzegł informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 

       
 ….........................., dn. …....................                       …………………………………………..                                     

                                (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


