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FORMULARZ OFERTOWY 
Ja (My), niżej podpisany (i): 

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

działając w imieniu i na rzecz:  

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

 (pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

Numer wpisu do KRS Wykonawcy (wypełnić, jeżeli dotyczy):.………………………… 

Numer NIP/PESEL Wykonawcy (wypełnić, jeżeli dotyczy):.…….……………………… 

Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

 (e-mail): .…………….……… numer faksu: .……………….………… numer tel.: .………………………… 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

Zakup sprzętu na potrzeby budowy Krajowego Komponentu PNR  

- mobilne stacje komputerowe typu UltraBook. 

 

1. Oświadczam(y), 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. 

2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
oraz wzorem umowy, które stanowią załączniki do SIWZ w ramach następujących części 
zamówienia (wypełnić w odniesieniu do części zamówienia, na które składana jest oferta): 

 

2.1. W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA: 
 

                      
Lp. 

Przedmiot zamówienia 
/Zgodnie z opisem 

zawartym w Załączniku 
nr 1a do SIWZ/ 

Ilość  
[kpl.]  

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 1) 

Wartość netto  
(bez kwoty podatku 
od towarów i usług)  

w PLN  
[cena jednostkowa 
netto x liczba kpl.] 

Kwota podatku 
VAT 2) w PLN 

[wartość netto 
x obowiązująca 

stawka 
podatku VAT] 

Wartość brutto PLN  
[wartość netto + 

kwota podatku VAT] 

0 1 2 3 4 = 2 x 3 5 6 = 4 + 5 

Zamówienie podstawowe 

1.  
Mobilna stacja 

komputerowa typ 1 
3     

Zamówienie objęte prawem opcji 

2.  
Mobilna stacja 

komputerowa typ 1 
3     

Łączna cena oferty  
(zamówienie podstawowe  

+ zamówienie objęte prawem opcji 
   

 

                                                           
1) Ceny jednostkowe netto/kpl. muszą być takie same dla zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego. 

2) W przypadku gdy podatnikiem zamówienia jest Zamawiający - kwotę podatku VAT, uwzględnioną w wartości 

brutto zamówienia należy traktować jako „VAT odwrócony”, który w łącznej cenie ofertowej uwzględniany jest 

jedynie na potrzeby porównania i oceny ofert. 
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1) Informujemy, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
o wartość obowiązującego podatku VAT w wysokości ……….. % (podać stawkę podatku VAT), 
w przypadku 3): 
 

Realizacja zamówienia w zakresie podstawowym, tj. dostawa 3 kpl. 

mobilnych stacji komputerowych typ 1 
TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

Realizacja zamówienia w zakresie podstawowym + skorzystanie przez 

Zamawiającego z zakupu dodatkowo 1 kpl. mobilnej stacji 

komputerowej typ 1 w ramach zamówienia opcjonalnego, tj. 

dostawa łącznie 4 kpl. mobilnych stacji komputerowych typ 1 

TAK / NIE  
(niepotrzebne skreślić) 

Realizacja zamówienia w zakresie podstawowym + skorzystanie przez 

Zamawiającego z zakupu dodatkowo 2 kpl. mobilnej stacji 

komputerowej typ 1 w ramach zamówienia opcjonalnego, tj.  

dostawa łącznie 5 kpl. mobilnych stacji komputerowych typ 1 

TAK / NIE  
(niepotrzebne skreślić) 

Realizacja zamówienia w zakresie podstawowym oraz skorzystanie 

przez Zamawiającego z całego zakresu zamówienia opcjonalnego, tj. 

dostawa łącznie 6 kpl. mobilnych stacji komputerowych typ 1 

TAK / NIE  
(niepotrzebne skreślić) 

 
2) Oferowany przedmiot zamówienia (podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego 

przedmiotu zamówienia): 
 

Mobilna stacja komputerowa typ 1 

 
…………..………………………………..……………...……/producent/ 
 
………………….………………………………..…………../typ i model/ 

 
 

3) Oferowane przez nas mobilne stacje komputerowe typ 1 posiadają (kryterium dodatkowe): 
 

a) manipulator punktowy wbudowany w klawiaturę*: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 
 

b) wbudowany port standard Thunderbolt (USB-C)*:  TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 
 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi, Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 
pkt. 

 

4) Oświadczam(y), że na przedmiot zamówienia udzielam(y) gwarancji na okres: ……… miesięcy*, 
licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.  
 
* minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. W przypadku braku wpisu, Zamawiający przyzna 
Wykonawcy 0 pkt. i uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji na zaoferowany przedmiot 
zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3) Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) - tzw. „VAT odwrócony” 

ma zastosowanie w przypadku dostaw towarów, których wartość w ramach transakcji jednolitej gospodarczo 

przekroczy limit 20 000 zł. netto. 
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2.2. W CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA: 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

/Zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 
nr 1b do SIWZ/ 

Ilość  
[kpl.] 

Cena jednostkowa 
netto (PLN) 4) 

Wartość netto 5) 
(bez kwoty podatku  

od towarów i usług) w PLN  
[cena jednostkowa netto  

x liczba kpl.] 
0 1 2 3 4 = 2 x 3 

Zamówienie podstawowe 

1. Mobilna stacja komputerowa typ 2 5   

Zamówienie objęte prawem opcji 

2. Mobilna stacja komputerowa typ 2 5   

Łączna cena oferty 
(zamówienie podstawowe + zamówienie objęte prawem opcji) 

 

 
 
1) Informujemy, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie dostawy mobilnych stacji komputerowych typ 2, o wartość 
obowiązującego podatku VAT w wysokości ……….. % (podać stawkę podatku VAT). 
 

2) Oferowany przedmiot zamówienia (podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego 

przedmiotu zamówienia): 
 

Mobilna stacja komputerowa typ 2 

 
………………………………………………………………………...……/producent/ 
 
………………….……………………….…………………….…………../typ i model/ 

 
 
Kryterium dodatkowe – parametry techniczne 
 

3) Oferowane przez nas mobilne stacje komputerowe typ 2 posiadają (kryterium dodatkowe): 
 

a) wbudowany port standard Thunderbolt (USB-C)*: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

 
b) dysk twardy min. 1 TB SSD *:  TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 
 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi, Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 
pkt. 

 
4) Oświadczam(y), że na przedmiot zamówienia udzielam(y) gwarancji na okres: ……… miesięcy*, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.  
 
* minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. W przypadku braku wpisu, Zamawiający przyzna 
Wykonawcy 0 pkt. i uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji na zaoferowany przedmiot 
zamówienia.  
 
 
 
 
 

                                                           
4) Ceny jednostkowe netto/kpl. muszą być takie same dla zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego. 

 

5) Obowiązek podatkowy Zamawiającego. Zamawiającego w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej ceny 

podatek od towarów i usług (VAT), który będzie miał obowiązek rozliczyć. 
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2.3. W CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA: 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

/Zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 
nr 1c do SIWZ/ 

Ilość  
[kpl.] 

Cena jednostkowa 
netto (PLN) 6) 

Wartość netto 7) 
(bez kwoty podatku od 
towarów i usług) w PLN  
[cena jednostkowa netto 

x liczba kpl.] 
0 1 2 3 4 = 2 x 3 

Zamówienie podstawowe 

1. Mobilna stacja komputerowa typ 3 10   

Zamówienie objęte prawem opcji 

2. Mobilna stacja komputerowa typ 3 10   

Łączna cena oferty 
(zamówienie podstawowe + zamówienie objęte prawem opcji) 

 

 
1) Informujemy, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie dostawy mobilnych stacji komputerowych typ 3, o wartość 
obowiązującego podatku VAT w wysokości ……….. % (podać stawkę podatku VAT). 
 

2) Oferowany przedmiot zamówienia (podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego 

przedmiotu zamówienia): 
 

Mobilna stacja komputerowa typ 3 

 
……………………………………………………….………….………/producent/ 
 
………………….……………………………….…………..………../typ i model/ 

 
 
 

3) Oferowane przez nas mobilne stacje komputerowe typ 3 posiadają (kryterium dodatkowe): 
 

a) wbudowane 4 porty Thunderbolt (USB-C)*:  TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 
 

b) wbudowany czytnik linii papilarnych*: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi, Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 
pkt. 

 

4) Oświadczam(y), że na przedmiot zamówienia udzielam(y) gwarancji na okres minimum  
12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6) Ceny jednostkowe netto/kpl. muszą być takie same dla zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego. 

 

7) Obowiązek podatkowy Zamawiającego. Zamawiającego w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej ceny 

podatek od towarów i usług (VAT), który będzie miał obowiązek rozliczyć. 
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CZĘŚĆ WSPÓLNA FORMULARZA OFERTOWEGO (dotyczy części 1, 2, 3 zamówienia): 

 
3. Oświadczam(y), że łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4. Oświadczam(y), że zrealizujemy zamówienie (w zakresie zamówienia podstawowego oraz 
zamówienie w ramach opcji) w terminie do dnia 30.04.2018 r.  

5. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy (odpowiednio dla danej części 
zamówienia). 

6. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i nieużywany, 
pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz będzie posiadał stosowny pakiet usług 
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej/Unii 
Europejskiej, opartych na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 

7. Zamierzam(y) powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia następującym 
podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy): 

Część zamówienia, która ma być powierzona 

podwykonawcy 
Podwykonawca (nazwa/firma) [jeśli jest znany] 

  

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert). 

9. Oświadczam(y), że w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Oferta została złożona na  ………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ………………………………………. 

2) ……………………………………….. 

 
 
 

……………………………………………….           ……………………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy                                        data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


