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...........................................................     
           (pieczęć firmowa wykonawcy)                    

 
 

   Zamawiający: 
Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Wilanów 
ul. Franciszka Klimczaka 2 

02-797 Warszawa       

 

OFERTA 
 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

Nazwa firmy: 

 

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

 

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

 

REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 
NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Adres siedziby: 

 

kod ……………………………….. miejscowość ………………………………………………………… 

 

województwo ……………………………………. powiat ……………………………………………….. 
 

 

ulica …………………………………………………… nr domu ……………… nr lokalu …………….. 

 

internet: http:// ..............................................…………………………………………………………... 

 

e-mail: .......................................................................................................................................... 

 

numer kierunkowy ………… tel. ……………………............ faks: …………………………………….. 

Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………. 

Nr dokumentu tożsamości: …………………………………………………………………………………. 

Adres email do korespondencji: ……………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………….. 

W przypadku, gdy osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej 

będzie inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 
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II. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Imię i Nazwisko  

Nazwa Wykonawcy  

Telefon  

Faks  

e-mail  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Urząd m.st. Warszawy przetargu nieograniczonego zakończonego 

aukcją elektroniczną, którego przedmiotem jest: 

 

„Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego 
wyposażenia szkoły podstawowej przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie”, 

 

przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

 

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:  

cenę brutto (z VAT): ..................................................zł
* 

(słownie brutto:....………................…………......…........................................................….......),  

(W przypadku rozbieżności między ceną brutto wyrażoną liczbowo a słownie, za prawidłową uznaje się cenę podaną słownie.) 
*
- cena wynikająca z poniższego zestawienia oferowanego sprzętu komputerowego: 

Lp 
Przedmiot 

zamówienia 
Ilość 
(szt.) 

nazwa producenta / model 

Cena jednostkowa 
brutto 

2 
Wartość brutto (2×4)

2  

  1 2 3 4 5 

1 
Stacja robocza      
All In One  

78 

  
 
 
 
 

  

2 
Komputer 
przenośny 
laptop 15,6” 

2 

 
 
 
 
  

  

3 
Komputer 
przenośny 
laptop 17,3” 

3 
 

  

4 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
A3 czarno-białe 

2 
 

  

5 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
A3 kolorowe 

1 
 

  

6 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
A4 czarno-białe 

2 
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7 
Drukarka 
laserowa A4 
czarno-biała 

2 
 

  

8 
Projektor 
multimedialny z 
ekranem 

1 
 

  

9 Serwer NAS 1 
 

  

10 
Myszka 
bezprzewodowa 

10 
 

  

11 
Głośniki 
multimedialne 

10 
 

  

Cena brutto za realizację całości zamówienia  

 

 

2- ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

2. Kryterium dodatkowe – rozszerzona gwarancja producenta:  
2.A. Oświadczamy, że na ww. stacje robocze All In One oferujemy 36 miesięczną gwarancję producenta 

rozszerzoną o dodatkowe ……..... miesięcy (należy wpisać: 12 albo przekreślić …). 

2.B. Oświadczamy, że na ww. komputery przenośne laptopy 15,6” i komputery przenośne laptopy 17,3” 

oferujemy 12 miesięczną gwarancję producenta rozszerzoną o dodatkowe ……..... miesiące (należy wpisać: 

24 albo przekreślić …). 

2.C. Oświadczamy, że na ww. urządzenia wielofunkcyjne A3 czarno-białe i urządzenie wielofunkcyjne 

A3 kolorowe oferujemy 12 miesięczną gwarancję producenta rozszerzoną o dodatkowe ……..... miesięcy 

(należy wpisać: 12 albo przekreślić …). 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.   

4. Oświadczamy, iż oferujemy realizację zamówienia w terminie do 31.08.2016 r., przy czym  dostawa 

sprzętu komputerowego objętego umową nastąpi w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, zaś 

instalacja sprzętu komputerowego w miejscu docelowym w terminie 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia o obowiązku instalacji sprzętu komputerowego.    

5. Zgodnie z wymogami art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczam/-y, że wybór oferty nie
1
 będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług.
1
 

                                                 
  
1
 W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór spowodowałby powstanie u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, zamiast w/w 

oświadczenia, składa ww. oświadczenie o zmienionej treści, w którym informuje zamawiającego (przekreśla nie), że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (co oznacza, iż 

to na zamawiającym będzie spoczywał obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia przez 

zamawiającego odpowiedniej kwoty podatku od towarów i usług, tzn. VAT do Urzędu Skarbowego), 

wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w tabeli zamieszczonej w pkt. 1 

formularza ofertowego. 
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który jest częścią SIWZ i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego 

warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ jako wyłączną 

podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia. 

8. Oświadczamy, że ww. oferowany przez nas sprzęt komputerowy spełnia wymagania określone w 

SIWZ.   

9. Oświadczam, że w okresie trwania gwarancji urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor i urządzenia 

wielofunkcyjnego A3czarno-białe, prace serwisowe wykonywane będą przez serwis posiadający 

autoryzację producenta/-ów ww. urządzeń wielofunkcyjnych A3.  

10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia niniejszej oferty. 

11. Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na 

składanie ofert) oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana 

w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą. 

12. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do oferty są aktualne i jeżeli nastąpią 

jakiekolwiek w nich zmiany, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  

13. Oświadczamy, że: 

a) zamówienie wykonamy we własnym zakresie bez udziału Podwykonawców*, 

b) niżej wymienione części zamówienia powierzymy Podwykonawcom*: .......................................... 

 

               ……………................................................................................................................................. 
     (W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego, przyjmuje się, że zamówienie będzie wykonane we własnym zakresie) 

                     *niepotrzebne skreślić 

14. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy następującym Podwykonawcom, 

na zasoby których powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych:…………..………………………………………………………………… 

15. Wadium zostało wniesione w dniu ……………………….. w wysokości 

………………………… w formie 

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

Wadium proszę zwrócić na konto nr ………………………………………………………….…….. 

                                                                 (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

 
 

 

 

……………………………, ………… 2016 r.                      …………………………………………………. 
           (miejscowość)                  (data)                                (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 


