
 Załącznik nr 2 
 
 
                

Politechnika Świętokrzyska   
              Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 

                        
 

 

O F E R T A 
 

 
 

na dostawę sprzętu komputerowego oraz dysków twardych   
dla Politechniki Świętokrzyskiej 

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) 
 
 
  

 
                 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

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

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

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

tel....................................................... 

e-mail ................................................ 

 

 
........................dnia........................ r. 
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1. W nawiązaniu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ………. z dnia ……..…….….  
o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego oraz dysków twardych dla 
Politechniki Świętokrzyskiej oferujemy wykonanie następującego przedmiotu zamówienia za cenę : 

 
Część I 
Ogółem 
 A.  Cena netto          .................................................................PLN 
 (słownie złotych............................................................................................................) 
 B.  Podatek od towarów i usług VAT........%     .................................................................PLN    
           ( słownie złotych.............................................................................................................) 
 C. Kwota brutto (A+B)                       ……...........................................................PLN 
          ( słownie  złotych   ..........................................................................................................) 
Nazwa oraz model proponowanego sprzętu:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Część II 
Ogółem 
 A.  Cena netto          .................................................................PLN 
 (słownie złotych............................................................................................................) 
 B.  Podatek od towarów i usług VAT........%     .................................................................PLN    
           ( słownie złotych.............................................................................................................) 
 C. Kwota brutto (A+B)                       ……...........................................................PLN 
          ( słownie  złotych   ..........................................................................................................) 
W tym  
zestaw 1: 
A.  Cena netto          .................................................................PLN 
 (słownie złotych............................................................................................................) 
  B.  Podatek od towarów i usług VAT........%     .................................................................PLN    
           ( słownie złotych.............................................................................................................) 
 C. Kwota brutto (A+B)                       ……...........................................................PLN 
          ( słownie  złotych   ..........................................................................................................) 
Nazwa oraz model proponowanego sprzętu:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zestaw 2: 
A.  Cena netto          .................................................................PLN 
 (słownie złotych............................................................................................................) 
  B.  Podatek od towarów i usług VAT........%     .................................................................PLN    
           ( słownie złotych.............................................................................................................) 
 C. Kwota brutto (A+B)                       ……...........................................................PLN 
          ( słownie  złotych   ..........................................................................................................) 
Nazwa oraz model proponowanego sprzętu:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Część III 
Ogółem 
 A.  Cena netto          .................................................................PLN 
 (słownie złotych............................................................................................................) 
 B.  Podatek od towarów i usług VAT........%     .................................................................PLN    
           ( słownie złotych.............................................................................................................) 
 C. Kwota brutto (A+B)                       ……...........................................................PLN 
          ( słownie  złotych   ..........................................................................................................) 
Nazwa oraz model proponowanego sprzętu:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Część IV 
Ogółem 
 A.  Cena netto          .................................................................PLN 
 (słownie złotych............................................................................................................) 
 B.  Podatek od towarów i usług VAT........%     .................................................................PLN    
           ( słownie złotych.............................................................................................................) 
 C. Kwota brutto (A+B)                       ……...........................................................PLN 
          ( słownie  złotych   ..........................................................................................................) 
Nazwa oraz model proponowanego sprzętu:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Część V 
Ogółem 
 A.  Cena netto          .................................................................PLN 
 (słownie złotych............................................................................................................) 
 B.  Podatek od towarów i usług VAT........%     .................................................................PLN    
           ( słownie złotych.............................................................................................................) 
 C. Kwota brutto (A+B)                       ……...........................................................PLN 
          ( słownie  złotych   ..........................................................................................................) 
Nazwa oraz model proponowanego sprzętu:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Oświadczamy, że powyższa cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu 

rzeczowego zamówienia w poszczególnych i została wyliczona zgodnie z  wymogami części XIV SIWZ. 
Cena jest ostateczna i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

3. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami 
zamawiającego zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1. 

4. Oferujemy następujące warunki serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia:  
 przystąpienie do usuwania awarii sprzętu w ciągu………………… godz. (podać w pełnych godzinach, 

termin nie może być dłuższy niż 24h) od dnia zgłoszenia w dni robocze tzn. od przybycia pracownika 
Wykonawcy na miejsce w którym zainstalowany będzie sprzęt i jego przystąpieniem do usuwania awarii, 

 usunięcie awarii  w  czasie  nie dłuższym niż ………………...dni od chwili przystąpienia do usuwania  
awarii (podać w dniach, termin nie może być dłuższy niż 7 dni), 
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 dostarczenie sprzętu zamiennego o porównywalnych parametrach w przypadku niedotrzymania w/w  
terminu usunięcia awarii. 

5. Oświadczamy, że dostarczany przez nas przedmiot zamówienia posiada stosowne świadectwa, certyfikaty lub 
aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów dopuszczonych do obrotu.  

6. Zobowiązujemy się zrealizować  zamówienia w terminie: 
Część I………………dni roboczych od zawarcia umowy (podać w dniach termin, nie może być dłuższy niż 
14 dni roboczych) 
Część II………………dni roboczych od zawarcia umowy (podać w dniach termin, nie może być dłuższy niż 
14 dni roboczych) 
Część III………………dni roboczych od zawarcia umowy (podać w dniach termin, nie może być dłuższy 
niż 14 dni roboczych) 
Część IV………………dni roboczych od zawarcia umowy (podać w dniach termin, nie może być dłuższy 
niż 14 dni roboczych) 
Część V………………dni roboczych od zawarcia umowy (podać w dniach termin, nie może być dłuższy 
niż 14 dni roboczych) 

7. Udzielamy gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres: 
Część I…………………………………miesięcy (podać termin w miesiącach, nie może być dłuższy niż 48 
miesięcy) 
Część II…………………...…………...miesięcy (podać termin w miesiącach, nie może być dłuższy niż 48 
miesięcy) 
Część III…………………...…………..miesięcy podać termin w miesiącach, nie może być dłuższy niż  48 
miesięcy) 
Część IV…………………...…………..miesięcy (podać termin w miesiącach, nie może być dłuższy niż 120 
miesięcy) 
Część V…………………...…………...miesięcy (podać termin w miesiącach, nie może być dłuższy niż 48 
miesięcy) 

8. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone art. 22 ust. 1 Pzp i nie podlegamy wykluczeniu z przetargu 
zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5  Pzp. Na dowód powyższego załączamy do oferty stosowne oświadczenie. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, a tym 
samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w takim 
zakresie  że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację zamówienia i nie wnosimy 
zastrzeżeń. 

10. Oświadczamy że  posiadamy uprawnienia  do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego 
w urządzeniach komputerowych. 

11. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w części X 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13. Oświadczamy, że strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i parafowane a cała 
oferta składa się z ....... stron.  

14. Oświadczamy, że  jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP........................... ...... 
15. Oświadczamy, że posiadamy status:………………….(należy podać, czy Wykonawca posiada status 

małego/średniego przedsiębiorcy). 



 5

16. Oświadczamy, że w  przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: 
 
 1..........................................................           ........................................................... 
         (imię i nazwisko)                                          (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 
 
 2. ........................................................          ............................................................. 
         (imię i nazwisko)                                         (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 

Załączniki do oferty: 
1) Załącznik nr 4 -  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania na formularzu JEDZ, 
 
Uwaga - Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:  
 
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 

2) wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, 

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
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7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, 
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

8) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego 

na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych  lub zawodowych  lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:  
 
a) pisemnego  zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  zasobów na potrzeby 

realizacji, 
b) dokumentów  na potwierdzenie  spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
c) dokumentów na potwierdzenie braku podstaw  do  wykluczenia. 

  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3-6  – składa: 

a)  informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

          - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
W przypadku oferty wspólnej stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli) 


