IT-03-2.271.4.2022
załącznik nr 1 do SWZ (wzór)
FORMULARZ OFERTY
I.
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy
………………………………………….............................................................................................................................................
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:
ul.………………………………………………………………………………............................................................................................
kod ________-____________ miejscowość ………………..………......................................................................................
powiat …………………….……………………….. województwo ………….……………...............................................................
Telefon: …………………….…….………………..Fax: …………………………….…….....................................................................
NIP …………………….….………….………………Regon ……………………….……..……...............................................................
Internet: ……………………………..…………….e-mail ………......…………………..… @ …………………………………..…..….......
Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy: ……………………….……..……....................................................................................

II.
Składając ofertę w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”, zobowiązuję się do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami (wypełnić odpowiednio w zależności od części
na które Wykonawca składa ofertę):
1. Część 1 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera mini PC
Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)

1
dostawa
komputerów
mini PC

2

3

4

5 (2x3)

6

7

138

………

………

………

………

………

2. Część 2 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera wysokowydajnego
Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do
10 dni roboczych))

1

2

3

4

5 (2x3)

6

7

1

IT-03-2.271.4.2022
dostawa
komputerów
45
wysokowydajnych

………

………

………

………

………

3. Część 3 Zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera

…………………………………………………………….

Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)

1

2

3

4

5 (2x3)

6

7

dostawa stacji
graficznych

15

………

………

………

………

………

4. Część 4 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera przenośnego …………………………………………………………….
Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)

1
dostawa
komputerów
przenośnych
13,3”

2

3

4

5 (2x3)

6

7

27

………

………

………

………

………

5. Część 5 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera przenośnego
Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)

1
dostawa
komputerów
przenośnych
15,6”

2

3

4

5 (2x3)

6

7

625

………

………

………

………

………

6. Część 6 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera przenośnego

…………………………………………………………….
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Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do
10 dni roboczych)

1
dostawa
komputerów
przenośnych
15,6’’wysokowydajnych

2

3

4

5 (2x3)

6

7

100

………

………

………

………

………

7. Część 7 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera przenośnego
Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do
10 dni roboczych)

1
dostawa
komputerów
przenośnych
17,3’’ wysokowydajnych

2

3

4

5 (2x3)

6

7

40

………

………

………

………

………

8. Część 8 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa/model komputera przenośnego
Nazwa/model procesora

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)

1
dostawa
komputerów
przenośnych
17,3" graficznych

2

3

4

5 (2x3)

6

7

17

………

………

………

………

………

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)

9. Część 9 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa monitora

…………………………………………………………….

Model monitora

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

Stawka
podatku
VAT
w%

Cena całkowita
brutto w zł

3
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1
dostawa
monitorów
24"

2

3

4

5 (2x3)

6

7

416

………

………

………

………

………

10. Część 10 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa monitora

…………………………………………………………….

Model monitora

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

1
dostawa
monitorów
27"

2

3

Stawka
podatku
VAT
w%
4

15

………

………

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

5 (2x3)

6

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)
7

………

………

………

11. Część 11 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa stacji dokującej

…………………………………………………………….

Model stacji dokującej

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

1

2

3

Stawka
podatku
VAT
w%
4

dostawa stacji
dokujących

120

………

………

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 m-ce)

5 (2x3)

6

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do 10
dni roboczych)
7

………

………

………

12. Część 12 zamówienia:
Dla całości dostawy:
Nazwa drukarki

…………………………………………………………….

Model drukarki

…………………………………………………………….

Przedmiot
zamówienia

Liczba
sztuk

Cena jednostkowa
brutto w zł

1
dostawa drukarek
sieciowych
monochromatycznych

2

3

Stawka
podatku
VAT
w%
4

60

………

………

Cena całkowita
brutto w zł

okres gwarancji
(minimum 24 mce)

5 (2x3)

6

czas naprawy
gwarancyjnej
(maksymalnie do
10 dni roboczych)
7

………

………

………

III.
Wnioskuję ponadto, aby Zamawiający, stosownie do uprawnienia przywołanego w pkt 6.1.2. SWZ
samodzielnie pobrał informacje zawarte w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych,
tj. odpowiednio informacje z Krajowego Rejestru Sądowego i/lub Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej.
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W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje wpisany do rejestru innego niż polski, w przypadku gdy żąda od
Zamawiającego samodzielnego pobrania danych z tego rejestru, wskazuje dodatkowo następujące informacje:
URL ……………………..….. kod …………. Wydający …………………………………………..……………………………,
pozwalające bezpłatnie uzyskać te dane przez Zamawiającego, z bazy danych państwa członkowskiego UE - jeżeli
dotyczy.
IV.
Oświadczam, że*:
 jestem mikro przedsiębiorcą
 jestem małym przedsiębiorcą
 jestem średnim przedsiębiorcą
 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
 jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 inny , jaki …..
(* wskazać właściwe)
Uwaga! Porównaj zalecenie Komisji z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U.L.124 z 20.05.2003, s.36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami, i które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

V.
1. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,
jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wykonania
przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w SWZ, w tym
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
(Wykonawca wypełnia tylko w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty jest objęty
tajemnicą przedsiębiorstwa):
plik/-ki o nazwie/-ach: _______________________________________________________________________________________
Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przedłożenia uzasadnienia, o którym mowa
w pkt 10.9. i uwadze pod 10.11. SWZ w przypadku objęcia którychkolwiek dokumentów tajemnicą
przedsiębiorstwa

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM
PODPISEM ELEKTRONICZNYM.
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