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ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 

……………………………………….…. 

        (nazwa i adres Wykonawcy) 

tel. …………………………….. fax. …………………………..  
adres poczty e-mail: ............................................. 
NIP ………………………….. Regon …………………….. 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
ul. Danusi 4 
80-434  Gdańsk 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz 
z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku”  

numer sprawy: GDK-WA.271.1.2019.KP 

my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące 

wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum) 

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę wpisując nazwę lub firmę Lidera Konsorcjum): 

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

1. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym – 38 zestawów 
komputerowych z jednym monitorem wraz z oprogramowaniem oraz 1 zestaw komputerowy z dwoma 
monitorami wraz z oprogramowaniem wynosi: 

Cena netto ………………………………….….zł……… groszy (słownie: …………………………………….…….…..…………….zł  00/100)  
VAT  ……… %, 
Cena brutto ……………………………..…….zł……… groszy (słownie: ……………………………………………………………. zł  00/100) 

2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiotu umowy na okres …………… miesięcy od 
dnia podpisania protokołu odbioru.  

3. Prawo Opcji – nie więcej niż 38 szt. dalszych zestawów komputerowych z jednym monitorem wraz 
z oprogramowaniem oraz 1 zestaw komputerowy z dwoma monitorami wraz z oprogramowaniem. Dostawy w 
ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zamówień, wystawionych 
przez Zamawiającego, po cenach i na warunkach takich samych, jak zamówienie podstawowe. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
załączonymi do niej dokumentami. 

6. Ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7. Akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2019 r.  
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9. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
10. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy z udziałem podwykonawców/ bez udziału  podwykonawców*/ - 

zakres prac przewidzianych do wykonania przez poszczególnych podwykonawców został określony w 
załączniku nr 5 do SIWZ. 

11. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, powołujemy się na zasoby następujących podmiotów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) podwykonawcy 

12. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1, na (nazwa/y (firm) podwykonawców): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
i zamierzamy powierzyć im wykonanie następujących części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. Oświadczamy, że dostarczony sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, posiadają Certyfikację CE. 
14. Oświadczamy, że dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia sprzęt: 

1) będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez 
Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, 

2) zostanie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą przez Zamawiającego, 
3) nie był w dniu składania ofert przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji, 
4) będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, 
5) będzie współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz 

15. wraz ze sprzętem dostarczymy standardową dokumentację techniczną producenta dla każdego 
z dostarczonych sprzętów, przygotowaną w języku polskim lub angielskim. 

16. 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.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia w powyższej treści (jeśli nie dotyczy, proszę 
usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

17. Oświadczamy, że jesteśmy: 
- mikroprzedsiębiorstwem (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniamy 

średniorocznie mniej niż 10 pracowników i nasz roczny obrót netto lub sumy aktywów bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 milionów euro),* 

- małym przedsiębiorstwem (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniamy 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników i nasz roczny obrót netto lub sumy aktywów bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 milionów euro),* 

- średnim przedsiębiorstwem (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniamy 
średniorocznie mniej niż 250 osób i nasz roczny obrót netto nie przekroczył 50 milionów euro lub sumy 
aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 43 milionów euro).* 
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18. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty: 
1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

5) ……………………………………………. 

Zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ......... do ............. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 1637) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim. 

……………………………… dnia ………………….. 

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

   (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

              do reprezentowania Wykonawcy) 


