
Załącznik nr 2 do SIWZ,  
 numer sprawy 31/BF/BŁiI/17 

......................................................................... 
   (nazwa, adres, numer telefonu, nr faxu Wykonawcy) 

OFERTA 
Ja (My), niżej podpisany 

(i)................................................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę wsparcia dla systemu PKI SG –  
sprawa nr 31/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 przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
2. Oferujemy realizację zamówienia w sposób zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego  

określonymi w SIWZ za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT 1)  …………….… zł,  
słownie: …………………………………………………………………………………...…………………..  

3. Termin realizacji zamówienia w zakresie: 
1) zapewnienia aktualnych wersji oprogramowania SZKPKI  posiadanego przez Zamawiającego i 

usługi wsparcia serwisowego oprogramowania SZKPKI oraz oprogramowania zmodyfikowanego w 
wyniku modernizacji systemu PKI SG będącego przedmiotem niniejszego postępowania, na okres 
36 miesięcy. Rozpoczęcie usługi   nastąpi w ciągu 30 dni od podpisania umowy, ale nie wcześniej 
niż 30.06.2017 roku,  

2) wykonywanie modyfikacji oprogramowania Systemu Zarządzania Kartami PKI bez zmiany jego 
podstawowej funkcjonalności opisane w Dziale V pkt.8 d) opisu przedmiotu zamówienia  w czasie 
……….. dni (nie więcej niż 84 dni) od dnia zlecenia usługi 

3) modernizacji systemu PKI SG w czasie ……… dni, (nie więcej niż 190 dni) od dnia uruchomienia 
usługi o której mowa powyżej. 

4. Potwierdzamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego.3) 

5. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
6. Potwierdzamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ. 
7. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy. 
8. Oświadczamy, że oferta zawiera4)/nie zawiera2) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 
następujących dokumentach: ………………..………………………….…………….…  

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

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu, w terminie 
oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

11. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

1) .............................................................. 

2) .............................................................. 

............................., dn. .......................                    ....................................................................  
                                     (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
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) dotyczy wyłącznie Wykonawców  krajowych 
4) 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 

 



 


