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Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZZP.261.32.2017                   Załącznik nr 1. do SIWZ 

 

 

   

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

      Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

 O F E R T A   

P R Z E T A R G O W A   

 

Działając w imieniu i na rzecz:   

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

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

Regon .......................................................... NIP ........................................................ ................. 

(należy podać pełną zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, a przypadku składania oferty wspólnej pełne 

zarejestrowane nazwy wszystkich Wykonawców oraz wskazać pełnomocnika „lidera” upoważnionego do 

występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów)  

 

ul. .................................................................................................. nr ........................................ 

kod pocztowy ...................................... miejscowość ................................................. ...................  

województwo ……............................................................................................................... .......... 

(należy podać pełne dane adresowe Wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej pełne dane adresowe 

wszystkich Wykonawców)   

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..…* 

                                                            (wpisać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)   

Dane kontaktowe: 

tel. ............................................ fax (do przekazywania korespondencji) ........................................... 

e-mail (do przekazywania korespondencji) ...................................................................................... ... 

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących ofertę (Wykonawca lub osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy) 

Czytelne imię i nazwisko Podpis Parafa 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

* Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): 

➢ mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 mln EUR; 
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➢ małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; 

➢ średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 mln EUR. 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o procedurze przetargowej 

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa skanerów 

z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą serwisową w ramach projektu pn.: 

Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego wspófinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020”, przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.  

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za łączną kwotę: 

 

W ZAKRESIE CZĘŚĆI NR 1: 

SKANER PŁASKI  (2 szt.) 

 

1.1.  
NETTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………… PLN 

BRUTTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………PLN 

Ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto zawiera formularz cenowy - załącznik nr 3.1 do SIWZ. 

 

1.2  

Oświadczam, że udzielam gwarancji dla przedmiotu zamówienia w zakresie zadania jw.  

        na okres: 

 

- ………..……………. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia podpisania przez Strony "Protokołu Odbioru".  

 

1.3 

Oświadczam, że zrealizuję dostawę w terminie zgodnym z SIWZ    

 

W ZAKRESIE CZĘŚĆI NR 2: 

SKANER DZIEŁOWY (1 szt.) 

 

1.1 

NETTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………… PLN 

BRUTTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………PLN 

Ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto zawiera formularz cenowy - załącznik nr 3.2 do SIWZ. 

 

1.2  

Oświadczam, że udzielam gwarancji dla przedmiotu zamówienia w zakresie zadania jw.  

        na okres: 

 

- ………..……………. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia podpisania przez Strony "Protokołu Odbioru".  

 

1.3 

Oświadczam, że zrealizuję dostawę w terminie zgodnym z SIWZ    
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W ZAKRESIE CZĘŚĆI NR 3: 

OPROGRAMOWANIE DO PRACY ZE SKANERAMI (3 szt.) 

 

1.1 

NETTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………… PLN 

BRUTTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………PLN 

Ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto zawiera formularz cenowy - załącznik nr 3.3 do SIWZ. 

 

1.2  

Oświadczam, że udzielam gwarancji dla przedmiotu zamówienia w zakresie zadania jw.  

        na okres: 

 

- ………..……………. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia podpisania przez Strony "Protokołu Odbioru".  

 

1.3 

Oświadczam, że zrealizuję dostawę w terminie zgodnym z SIWZ    

 

W ZAKRESIE CZĘŚĆI NR 4: 

  URZĄDZENIE WIELOFUNCYJNE (1  szt.) 

 

 

1.1 

NETTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………… PLN 

BRUTTO: ……………………………… PLN (słownie: ………………………..…………………………PLN 

Ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto zawiera formularz cenowy - załącznik nr 3.4 do SIWZ. 

 

1.2. Oświadczam, że udzielam gwarancji na dostarczone urządzenia w zakresie zadania jw.  

        na okres: 

 

- ………..……………. (min. 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania przez Strony "Protokołu Odbioru".  

 

1.3. Oferuję czas reakcji obsługi serwisowej na wezwanie ………………………..h (max 12h) 

1.4. Oferuję termin naprawy, wymiany materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych…………h(max 48 h)  

1.5. Oświadczam, że zrealizuję dostawę w terminie zgodnym z SIWZ 

    

1.6. Oświadczamy, że posiadamy autoryzację producenta lub jego generalnego przedstawiciela na sprzedaż i 

serwis oferowanych urządzeń oraz, że w okresie realizacji zamówienia będziemy dysponować osobami z 

imiennymi certyfikatami, o których mowa w Rozdziale IV. Pkt. 9 oraz w Rozdziale IX. Pkt 1 SIWZ. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór naszej  oferty: 

 nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług* 

 będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, w następującym zakresie*:  

   

Lp. 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługa których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania  obowiązku 

podatkowego po stronie Zamawiającego 

Wartość bez  kwoty 

podatku 
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4. Oświadczam, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

5. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania (wskazane we Wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do SIWZ). 

 

6.  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od daty wyznaczonej jako 

termin składania ofert.   

 

7. Oświadczam, iż zdobyłem konieczne informacje do sporządzenia oferty, zapoznałem się  

z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta, na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

SIWZ. 

 

8. Oświadczam, że w niniejszej ofercie zostały / nie zostały* złożone żadne dokumenty czy informacje mogące 

stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

 

Dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały złożone w następującym zakresie:  

 

 

 

Lp. 
Nazwa dokumentu objętego tajemnicą 

przedsiębiorstwa 

Uzasadnienie faktyczne i prawne  

utajnienia dokumentów 

   

 

9. Oświadczam, że nie wprowadziliśmy żadnej zmiany do oferty przetargowej i wypełniliśmy miejsca tylko do 

tego oznaczone.  

 

10. Oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

 

11. Oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 

wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty. 

 

 

Dla wykazania wiarygodności naszej firmy w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, 

przedkładam następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

a/ .............................................................................................................. zał. nr .................. 

b/ .............................................................................................................. zał. nr ... ............... 

  

 

data ...................................                                                      

* niepotrzebne skreślić    

                                                                    

…………………………………………..……………… 

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


