
Załącznik nr 2 do SIWZ,  
 numer sprawy 45/BF/BŁiI/18 
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.......................................................................................... 
      (nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu Wykonawcy) 
 

OFERTA  
 

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

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

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacją zamówienia pn.: 
„Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną 
SG”– sprawa nr 45/BF/BŁiI/18 – składam(y) niniejszą ofertę. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i akceptujemy w całości jej treść oraz potwierdzamy, że zamówienie będzie 
zrealizowane przez nas zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 

2. W ramach realizacji zamówienia oferujemy dostawę:  

Należy wypełnić tabelę  

 

Komputerów 
stacjonarnych 

 

1) Producent: 

2) Model 

3) PAMIĘĆ RAM 
(minimum 16 GB) 

4) Dysk SSD  

(minimum 256 GB) 

 

…………………………………………….……………… 

…………………………………..……………………….. 

Pamięć RAM………………………………..………GB 

Dysk SSD……………...........................................GB 

 

Ploterów 

 

1) Producent: 

2) Model 

 

………………………………………………………………

………………….………………….……………………… 

 

Drukarek laserowych 

 

1) Producent: 

2) Model 

 

 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Skanerów 
dokumentowych 

 

1) Producent: 

2) Model 

 

………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

w terminie do dnia 07.12.2018 r. za łączną cenę brutto1) wynoszącą ...…………………….  

……………………………………………. zł, słownie: ………………………………………….......  

………………………………………………………………………………………………….……. zł,  

w tym obowiązujący podatek VAT. 
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Łączna cena brutto została obliczona, zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 
Zamówienie podstawowe 
 

 Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto9) (zł) 

Wartość netto (zł) 

[kol. 03 x kol. 04] 

Wartość brutto1) 
(zł) 

[kol 05 + 
podatek VAT] 

01 02 03 04 05 06 

A. Zamówienie podstawowe: 

1. 

 
Komputer stacjonarny 
 

 
43 kpl.    

2. Ploter 
 
15 kpl.    

3. Drukarka laserowa 
 
27 kpl.    

4. Skaner dokumentowy 
 
18 szt.    

B. Zamówienie w ramach opcji: 

01 02 03 04 05 06 

5. 

 
Komputer stacjonarny 
 

 
10 kpl.    

6. Ploter 
 
10 kpl.    

7. Drukarka laserowa 
 
10 kpl.    

8. Skaner dokumentowy 
 
10 szt.    

 
Łączna cena brutto za zamówienie1), 2) 

(suma cen brutto z kolumny 06) 
 

 

9) Cena jednostkowa oferowanego komputera stacjonarnego objętego zamówieniem podstawowym i w ramach 
opcji musi być taka sama. Cena jednostkowa oferowanego plotera objętego zamówieniem podstawowym  
i w ramach opcji musi być taka sama. Cena jednostkowa oferowanej drukarki laserowej objętej zamówieniem 
podstawowym i w ramach opcji musi być taka sama. Cena jednostkowa  oferowanego skanera objętego 
zamówieniem podstawowym i w ramach opcji musi być taka sama. 

 

3. Potwierdzamy również, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego3). 

4. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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5. Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla 
każdego dostarczonego przedmiotu zamówienia na okres: 

 

Lp. Okres gwarancji Należy wstawić „X” tylko w jednym polu 
poniżej 

1. 24 miesiące (minimalny okres gwarancji)   

2. 36 miesięcy   

3. 48 miesięcy    

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi  
w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty  podpisania protokołu odbioru dostawy. 

6. Potwierdzamy również, że wraz z dostawą dostarczymy zaświadczenie producenta 
oprogramowania, że oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła. 

7. Przyjmujemy zasady płatności określone w § 6 projektu umowy. 

8. Oświadczamy, że zamierzamy4)/nie zamierzamy4) powierzyć podwykonawcy/om do realizacji 
następujące części zamówienia:  ……………………………………………………………............ 

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

                                  (należy wpisać część/części zamówienia, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcy(om) 
5) 

9. Oświadczamy, że oferta zawiera4),6)/nie zawiera4) informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: ………………..…………………………………  

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

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

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

11. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: 
osiem tysięcy zł 00/100) i jesteśmy świadomi zasad jego zwrotu lub zatrzymania przez 
Zamawiającego. 

 

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

 
13. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO7) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.8) 
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14. Poniżej  zamieszczamy adres e-mailowy skrzynki, z której przesłano do 
Zamawiającego „JEDZ” stanowiący załącznik do niniejszej oferty 
…….………………………………………………………………………………………………….... 

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

15. Poniżej  zamieszczamy hasło dostępu do pliku „JEDZ” stanowiącego załącznik do 
niniejszej oferty 
…………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

16. Dla zapewnienia prawidłowego dostępu do treści „JEDZ” poniżej zamieszczamy 
informacje o wykorzystanym przez nas programie szyfrującym/procedurze 
odszyfrowania danych zawartych  w „JEDZ”:  …………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

17. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

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

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

3)   ..............................................................            

             
............................., 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) Łączna cena brutto za zamówienie podana  w ostatnim wierszu  tabeli powyżej musi być równa łącznej cenie brutto podanej w punkcie 2 niniejszego 
formularza ofertowego; 

3) dotyczy wyłącznie Wykonawców  krajowych 

4) niepotrzebne skreślić 
5) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om/) do realizacji określoną  część/części zamówienia 
6) 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 
7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

8) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca oświadczenia nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 
 
 

 

 

 



 


