Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: RIT.IV.271.9.2018

FORMULARZ OFERT
Zamawiający:
Gmina Kargowa
Rynek 33
66-120 Kargowa

Nazwa (firma) i adres (siedziba)
wykonawcy
(wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie)
Adres
do korespondencji
Nr telefonu
Nr faksu
Adres poczty elektronicznej
NIP
REGON
Wykonawca zgodnie z art. 104-106
ustawy o działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584) jest:

o małym przedsiębiorcą*
o średnim przedsiębiorcą*
o inny przedsiębiorca*

*zaznaczyć właściwe

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania
pn. „Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w sprzęt komputerowy,
oprogramowanie oraz jego instalacja”
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1. Oświadczam/y, że oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową
w wysokości:
Cenę netto (bez VAT)

PLN
słownie:

PLN

plus podatek VAT w kwocie:

PLN

słownie:

PLN

co stanowi łącznie cenę
całkowitą z VAT (brutto) w
wysokości:

PLN

słownie:

PLN

w tym:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.

Asortyment Parametry techniczne
szczegółowo opisane w
Opisie Przedmiotu
Zamówienia – zał. nr 1 do
SIWZ
Zestaw: komputer stacjonarny
+ monitor + mysz + klawiatura
Laptop (nauczyciela)
Laptop (ucznia)
Zestaw komputerowy
Router/swich
Okablowanie sieci LAN
Komputer (nauczyciela)
Monitor (nauczyciela)
Komputer (ucznia)
Monitor (ucznia)
UPS komputera nauczyciela
Szafa RACK z wyposażeniem
Swich zarządzalny
Router do szafy RACK
Zasilacz UPS Routera
Tablet
Antywirus PL
Pakiet biurowy
Komputer (ucznia)
Monitor (ucznia)

Ilość
szt.

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość
vat

Wartość
brutto

25
1
24
5
1
1
1
1
16
16
1
1
1
1
1
30
1
1
5
5
RAZEM
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2. Na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie oprogramowania udzielamy gwarancji
………………………………… miesięcy (podać w miesiącach zgodnie z kryterium oceny ofert)
UWAGA: Kryterium oceny ofert.
UWAGA: należy określić oferowany okres gwarancji jakości.
W przypadku niewypełnienia pola określającego długość okresu gwarancji należy uznać, że
oferujemy udzielenie 48 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmię za wady.
3. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 20.12.2018 r.
4. Oświadczam/y, że akceptuję/emy warunki płatności określone w istotnych dla stron
postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy określonych w rozdziale II
SIWZ.
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że akceptuję/emy istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści umowy określone w rozdziale II SIWZ, a w przypadku wybrania naszej
oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych w rozdziale II
SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
7. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wyceniony w ofercie odpowiada warunkom
technicznym i funkcjonalnym określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ –
Opis Przedmiotu Zamówienia.
8. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy informacje
konieczne do przygotowania oferty.
9. Oświadczam/y, że: (zaznaczyć właściwe)
zamierzam/y wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców
zamierzam
powierzyć
wykonanie
następujących
części
zamówienia
podwykonawcom …………………………..% (należy podać udział procentowy)
Części zamówienia, których wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Nazwa, siedziba
podwykonawcy
(o ile są znane)

Uwaga. W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone
podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi
wykonawcy.
11. Oświadczamy, że powołujemy się na zasoby następujących podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, którym zamierzam
powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
Zakres udostępnionych zasobów

Nazwa, siedziba podmiotu trzeciego

Uwaga. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie, zamawiający uzna, że
wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Oświadczam/y, że złożona oferta (zaznaczyć właściwe)
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

UWAGA: Wypełnia wyłączenie wykonawca, którego oferta generuje obowiązek doliczenia
wartości podatku VAT do wartości ceny netto oferty np. w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu
towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu
cen ofertowych podatku VAT
Oświadczam/y, że niewypełnienie oferty w zakresie wskazanym powyżej oznacza, że złożenie
oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
13. Oświadczam, że wypełniłem /nie wypełniłem* obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
14. Oświadczamy, że dokumenty ofertowe:
nie zawierają informacji, stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
• zawierają informacje, stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępowania. Informacje te znajdują się na stronach od......do.......*.
* niepotrzebne skreślić
•

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
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(1) ................................................................................

data

Imię i nazwisko osób/osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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