Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe

Znak sprawy: SZP.272.23.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
……………................................
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
NIP __________________________________________________________________________________
REGON ______________________________________________________________________________
TEL._________________________________________________________________________________
FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)___________________________________
E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)__________________________________
Adres firmy:___________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.
„Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem”
Znak sprawy: SZP.272.23.2019
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy na następujących warunkach:

Część 1
Lp.

Nazwa i model
urządzenia

Ilość
szt.

1.

Komputer osobisty

6

2.

Monitor

6

3.

Laptop

2

4.

Laptop „2 in 1”

2

Powiat Oświęcimski
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

(ilość szt. x
cena
jednostkow
a netto)

tel. +48 (33) 844-96-00
tel./fax. +48 (33) 844-96-19
starostwo@powiat.oswiecim.pl
www.powiat.oswiecim.pl

Wartość
VAT (wartość

Obowiązek
podatkowy

Wartość
brutto

netto x stawka
VAT)

Zamawiającego*

(wartość netto +
wartość VAT)

Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe
5.

Urządzenie
wielofunkcyjne A4

1

6.

Skaner A4

1

7a.

Dysk twardy SSD

6

7b.

Kabel sieciowy F/UPT
kat 6e

1 op.

7c.

Mysz komputerowa

5

7d.

Klawiatura
komputerowa

5

7e.

Przełącznik
Gigabit

sieciowy

2

7f.

Oprogramowanie
–
System operacyjny

2
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Ogółem

Cena brutto za realizację całego zamówienia wynosi: …..……………...............................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………......................................)
*Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadziła do jego powstania oraz wskazuje jego wartość bez kwoty podatku. Proszę wpisać tak lub nie

Okres gwarancji G1 - obejmuje urządzenia z pozycji 1 - 5 oraz 7a załącznika nr 1a do SIWZ
do SIWZ i wynosi ……………………… (24, 36, 48 i więcej) miesięcy.
Okres gwarancji G2 – obejmuje urządzenia z pozycji 6 oraz 7b-e załącznika nr 1a do SIWZ i wynosi
………….. (12, 18, 24 i więcej) miesięcy.

Część 2
Lp.

1.

Nazwa i model urządzenia

Urządzenie wielofunkcyjne
A5/A3

Ilość szt.

Cena
Stawka
jednostkowa VAT
netto

Wartość
VAT (wartość

Obowiązek
podatkowy

Wartość
brutto

netto x stawka
VAT)

Zamawiającego*

(wartość netto
+ wartość VAT

1

Cena brutto za realizację całego zamówienia wynosi: …..……………................................................. zł
(słownie: …………………………………………………………………………..........................................)
*Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadziła do jego powstania oraz wskazuje jego wartość bez kwoty podatku. Proszę wpisać tak lub nie

Okres gwarancji G - obejmuje urządzenie z pozycji 1 załącznika nr 1b do SIWZ i
……………………… (24, 36, 48 i więcej) miesięcy.
Powiat Oświęcimski
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
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wynosi
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1.

Oświadczamy, że złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ.

2.

Oświadczamy, że przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla właściwego wykonania przedmiotu
umowy.

3.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

4.

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminach dla poszczególnych części
zamówienia określonych w SIWZ.

5.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

6.

Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy sami /z udziałem podwykonawców*, – w przypadku udziału
podwykonawców należy wskazać wartość lub część procentową zamówienia, której
wykonanie zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………

7.

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją określoną
w art. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

8.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO –
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***.

9.

Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i prawdziwe.

10. Ofertę niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

..........................................................
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić.
**

Należy zaznaczyć TAK jeżeli wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług. Dodatkowo należy złożyć stosowną informację wskazującą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz wskazać wartość tych towarów lub usług.
***
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio ich dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. poprzez wykreślenie)
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