ZAŁĄCZNIK
Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY dla części 1
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu
komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu
„STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu:.......................................................................................................................
Numer faksu............................................................................................................................
Adres e-mail:……………………………….…………………………………………………………
NIP …………………………………… REGON ……………………………………………………

2. ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY WYNOSI:
Cena(netto)...................................................................................................................................
słownie: ..........................................................................................................................................
podatek VAT ……....% w kwocie: ...................................................................................................
łączna cena (brutto): ......................................................................................................................
słownie:...........................................................................................................................................
3. OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
Wykonamy zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):
70 dni kalendarzowych
60-69 dni kalendarzowych
50-59 dni kalendarzowych
40-49 dni kalendarzowych
1-39 dni kalendarzowych

1) Jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem/

małym

przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem1

1

Objaśnienia:

przedsiębiorstwem/

średnim

2) Podatek odwrócony, o którym mowa w art. 91 ust. 3a Pzp 2
- nie występuje
- występuje, a wykaz towarów i usług, których dotyczy wraz z cenami został załączony do
oferty.
3) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty;
4) Uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od terminu
składania ofert;
5) Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku
wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia.
6) Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać:
a) sami,
b) przy pomocy podwykonawców w zakresie3:

- …………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)

- …………………………………. w zakresie ……………………….………………….
(nazwa podwykonawców)

- …………………………………. w zakresie ……………………….………………….
(nazwa podwykonawców)

5) ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron).
6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
d) ....................................................................
e) ....................................................................
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowanie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.
2
Zaznaczyć właściwe, w przypadku braku zaznaczenia opcji zamawiający uznaje, że podatek odwrócony nie występuje.
3
Należy
określić
zakres
części
zamówienia
przeznaczonej
do
realizacji
przez
podwykonawców
z
zastrzeżeniem kluczowej części zamówienia którą winien wykonać wykonawca osobiście.

i) .....................................................................

...................................................
(własnoręczny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK
Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY dla części 2
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu
komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu
„STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu:.......................................................................................................................
Numer faksu............................................................................................................................
Adres e-mail:……………………………….…………………………………………………………
NIP …………………………………… REGON ……………………………………………………

3. ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY WYNOSI:
Cena(netto)...................................................................................................................................
słownie: ..........................................................................................................................................
podatek VAT ……....% w kwocie: ...................................................................................................
łączna cena (brutto): ......................................................................................................................
słownie:...........................................................................................................................................
4. OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
Wykonamy zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):
70 dni kalendarzowych
60-69 dni kalendarzowych
50-59 dni kalendarzowych
40-49 dni kalendarzowych
1-39 dni kalendarzowych

7) Jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem/

małym

przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem4

4

Objaśnienia:

przedsiębiorstwem/

średnim

8) Podatek odwrócony, o którym mowa w art. 91 ust. 3a Pzp 5
- nie występuje
- występuje, a wykaz towarów i usług, których dotyczy wraz z cenami został załączony do
oferty.
9) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty;
10) Uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od terminu
składania ofert;
11) Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku
wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia.
12) Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać:
c) sami,
d) przy pomocy podwykonawców w zakresie6:

- …………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)

- …………………………………. w zakresie ……………………….………………….
(nazwa podwykonawców)

- …………………………………. w zakresie ……………………….………………….
(nazwa podwykonawców)

7) ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron).
8) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
d) ....................................................................
e) ....................................................................
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowanie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.
5
Zaznaczyć właściwe, w przypadku braku zaznaczenia opcji zamawiający uznaje, że podatek odwrócony nie występuje.
6
Należy
określić
zakres
części
zamówienia
przeznaczonej
do
realizacji
przez
podwykonawców
z
zastrzeżeniem kluczowej części zamówienia którą winien wykonać wykonawca osobiście.

i) .....................................................................

...................................................
(własnoręczny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK
Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY dla części 3
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu
komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu
„STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu:.......................................................................................................................
Numer faksu............................................................................................................................
Adres e-mail:……………………………….…………………………………………………………
NIP …………………………………… REGON ……………………………………………………

4. ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY WYNOSI:
Cena(netto)...................................................................................................................................
słownie: ..........................................................................................................................................
podatek VAT ……....% w kwocie: ...................................................................................................
łączna cena (brutto): ......................................................................................................................
słownie:...........................................................................................................................................
5. OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
Wykonamy zamówienie w terminie (zaznaczyć właściwe):
70 dni kalendarzowych
60-69 dni kalendarzowych
50-59 dni kalendarzowych
40-49 dni kalendarzowych
1-39 dni kalendarzowych

13)Jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem/

małym

przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem7

7

Objaśnienia:

przedsiębiorstwem/

średnim

14) Podatek odwrócony, o którym mowa w art. 91 ust. 3a Pzp 8
- nie występuje
- występuje, a wykaz towarów i usług, których dotyczy wraz z cenami został załączony do
oferty.
15) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty;
16) Uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od terminu
składania ofert;
17) Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku
wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia.
18) Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać:
e) sami,
f) przy pomocy podwykonawców w zakresie9:

- …………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)

- …………………………………. w zakresie ……………………….………………….
(nazwa podwykonawców)

- …………………………………. w zakresie ……………………….………………….
(nazwa podwykonawców)

9) ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron).
10) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
d) ....................................................................
e) ....................................................................
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowanie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.
8
Zaznaczyć właściwe, w przypadku braku zaznaczenia opcji zamawiający uznaje, że podatek odwrócony nie występuje.
9
Należy
określić
zakres
części
zamówienia
przeznaczonej
do
realizacji
przez
podwykonawców
z
zastrzeżeniem kluczowej części zamówienia którą winien wykonać wykonawca osobiście.

i) .....................................................................

...................................................
(własnoręczny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4
Wykaz wykonanych dostaw

Nazwa i adres wykonawcy
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup
sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu
„STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
przedstawiam: wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem, wartością i wymaganiom określonych przez Zamawiającego.

Rodzaj robót

Wartość

Miejsce i data ....................................

Czas realizacji
(daty wykonania)

Miejsce wykonywania
robót oraz inwestor

..................................................................
( podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy )

ZAŁĄCZNIK NR 5
Zobowiązanie innych podmiotów
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NA
OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
(wypełnić jeżeli dotyczy)
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego
komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli”

pn.:

„Zakup

sprzętu

1. Oświadczam/y że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu
ofertę w niniejszym postępowaniu, w zakresie10
1) Zdolności technicznych lub zawodowych
2) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego
do dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Nr telefonu/faksu

2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu11
W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y,
że nasz udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na:
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………..……………………
3. Zakres i okres udziału innego podmiotu (oddającego zasoby) przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………..…………...

......................................................
(podpis osoby upoważnionej
od strony wykonawcy)

10

.........................................................
(podpis osoby upoważnionej
podmiotu oddającego zasoby)

Zaznaczyć właściwe
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
11

