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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn.:  

Dostawa wyposażenia w ramach konkursów : 

„ Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” 

oraz „Cyfrowa Gmina” 

 

W imieniu wykonawcy1______________________________________________________________ 

z siedzibą w ________________ przy ulicy ______________________________________________ 

adres do korespondencji ______________________________________________________________ 

nr tel. _____________,nr faksu ______________, e-mail: ______________,NIP: _______________ 

 

oświadczam, co następuje: 

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu umowy za wynagrodzeniem w kwocie: _______ zł netto 

słownie: __________. Do w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki ___ % 

tj. _______. zł słownie: ___________. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu 

umowy wyniesie: ________________. zł brutto. 

 

Cena ta wynika z następującego wyliczenia: 

 

I. Komputer przenośny typu laptop  ( 53szt. ) 

 Nazwa Opis parametrów 

1 Marka  

2 Model  

3 Kod producenta  

4 Ekran  

5 Procesor  

6 
Wydajność procesora w teście 

PassMark - CPU Mark 
 

7 Pamięć RAM  

8 Dysk twardy (typ, pojemność)  

9 System operacyjny  
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II. Oprogramowanie - pakiet biurowy ( 1szt. ) 

 Nazwa Nazwa oprogramowania lub opis parametrów 

1 Nazwa oprogramowania  

 

 

III. Serwer – RACK ( 2 szt. ) 

 Nazwa Opis parametrów 

1 Marka  

2 Model  

3 Kod producenta  

4 Kontroler RAID (dostępne 
poziomy) 

 

5 Procesor  

6 Wydajność procesora w teście 
PassMark - CPU Mark 

 

7 Pamięć RAM  

8 Dyski twardy (typ/ pojemność 
/ilość ) 

 

9 Zasilanie (moc zasilacza/ilość 
zasilaczy) 

 

10 
System operacyjny  

(ilość licencji maszyny 
fizyczne/wirtualne) 

 

11 Licencje dostępowe CAL 
(ilość) 

 

 

 

IV. Serwer plików NAS w obudowie RACK ( 1szt. ) 

 Nazwa Opis parametrów 

1 Marka  

2 Model  

3 Kod producenta  

4 Procesor  

5 Pamięć RAM  

6 Porty sieci Ethernet (ilość)  

7 Wnęki na dyski (ilość)  
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8 Dyski twarde (typ/ pojemność 
/ilość ) 

 

 

VI Oprogramowanie do wykonywania kopii (backupu) danych 

 Nazwa Opis parametrów 

1 Nazwa oprogramowania  

2 Licencja na maszyny fizyczne 
(ilość) 

 

3 
Licencja na maszyny wirtualne 

(ilość) 
 

 

VII Zasilacz awaryjny UPS ( 1szt. ) 

 Nazwa Opis parametrów 

1 Marka  

2 Model  

3 Kod producenta  

4 Moc wyjściowa  

5 
Akumulatory wewnętrzne 

(ilość/pojemność/typ) 
 

6 Typ gniazd wyjściowych  

7 Wbudowana karat Ethernet  

 

2. Zamówienie wykonamy w terminie do 30  dni od dnia podpisania umowy. 

3. Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt wyniesie 36 m-cy na laptopy i desktopy. 

4. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będzie podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

5. Oświadczam/Oświadczamy, że uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 

wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 

6. Zapoznałem/ zapoznaliśmy  się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem 

umowy) i nie wnoszę/nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

7. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług (VAT): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Wartość ww. towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT) wynosi: ______________________________________ PLN. 

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie 

to ___________% 

8. Oświadczamy, że wadium w wysokości ______________________________________zł. zostało 

wniesione w formie ______________________________________ 

9. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto nr:*) 

______________________________________ 

10. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr _____ do nr _____ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na 

pozostałych stronach Oferty są jawne. 

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 

spełnia łącznie 3 warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, nie została ujawniona 

do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania 

poufności.) 

11. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, o 

którym mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679, wobec osób fizycznych, których dane osobowe 

przekazałem/liśmy Zamawiającemu w ofercie. Informację opracowano na podstawie klauzuli 

informacyjnej zamieszczonej w SWZ i była ona kompletna, tzn. zawierała wszystkie wymienione  

w art. 14 ust. 1 i 2, rozporządzenia 2016/679  dane. 

12. Oświadczamy, że dokument, o którym mowa w pkt 7.6 pkt 3) SWZ (tj.: odpis lub informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej), jest dostępny w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym 

ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych:___________________________________________ 

13. Jeżeli w związku z realizacją zamówienia, przetwarzanie danych osobowych przez podmiot 

składający ofertę będzie dokonywane w imieniu Zamawiającego, podmiot składający ofertę daje 

gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

danych spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
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14. Oświadczam że zamówienie będę realizował bez udziału podwykonawców / oświadczam, że 

zamierzam powierzyć podwykonawcom następujący zakres części zamówienia1______________ 

 

Lp. Część zamówienia 
Wartość brutto (PLN) 

lub procentowy udział 

podwykonawstwa 
Nazwa i adres podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

Razem:   

 

15. Oświadczamy, że następujące usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia2: 

Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia  

(nazwa/firma, adres) 

Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez 

danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia 

 

16. Czy wykonawca jest: 

 mikro przedsiębiorcą 

 małym przedsiębiorcą 

 średnim przedsiębiorcą3 

 dużym przedsiębiorcą 

Wskazać właściwe wstawiając znak „X” w pole wyboru. 

 

Załączniki do niniejszej oferty:  

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

                                                 
1W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 

2 Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz działający w 
formie spółki cywilnej. 

3Mikro przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo , które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 
mln EUR.Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Duże przedsiębiorstwo – większe niż średnie. 
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3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

 

____________________, dnia _____________________ 

 

 

 

____________________________________ 
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

 


