
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego  

Zamawiający: 

Powiat Działdowski 

ul. Kościuszki 3 

13-200 Działdowo 

Wykonawca: 

_____________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

_____________________________________________________________________  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

OFERTA 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i 

wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą 

niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu 

Działdowskiego”, prowadzonego przez Powiat Działdowski, my niżej podpisani: 

 

Wykonawca 1: _____________________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________________ 

Tel.: ____________ faks: ____________ e-mail: _____________________________________ 

 

Wykonawca 2*: ____________________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________________ 

Tel.: ____________ faks: ____________ e-mail: _____________________________________ 

 

Pełnomocnik * do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. lider konsorcjum): 

______________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________________ 

Tel.: ____________, faks: ____________, e-mail: _________________________________________ 



 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, której treść jest zgodna z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej 

załącznikami, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ, a także uznajemy się za związanych określonymi w 

nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części 1 – Modernizacja, dostawa i wdrożenie 

systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego 

sprzętu ** 

 

za cenę ____________ zł brutto (słownie: ________________________), w tym podatek VAT 

____________ zł (słownie: ________________________), w tym: 

Lp. Przedmiot zamówienia zgodnie 

z opisem zawartym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartość 

netto 

(cena 

jednostkowa 

x ilość sztuk) 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

(wartość 

netto + 

kwota 

podatku 

VAT) 

1.  Zakup licencji portalu klienta 1     

2.  Wdrożenie portalu klienta 1     

3.  Modernizacja systemu 

dziedzinowego 

1     

4.  Zakup licencji elektronicznego 

systemu obiegu dokumentów 

1     

5.  Wdrożenie elektronicznego 

systemu obiegu dokumentów 

1     

6.  Zakup licencji systemu 

zarządzania budżetem 

1     

7.  Wdrożenie systemu zarządzania 

budżetem 

1     

8.  Opracowanie i wdrożenie e-

usług na platformie ePUAP - 

5PD 

4     

9.  Opracowanie i wdrożenie e-

usług na platformie ePUAP - 

3PD 

8     

10.  Modernizacja strony WWW do 

wymagań WCAG 2.0 

1     

11.  Opracowanie dokumentacji 

SZBI 

1     

12.  Zakup licencji systemu 

wspierającego proces rekrutacji 

elektronicznej 

1     

13.  Wdrożenie systemu 

wspierającego proces rekrutacji 

elektronicznej 

1     



 

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Części 2 – Dostawa sprzętu komputerowego* 

 

za cenę ____________ zł brutto (słownie: ________________________), w tym podatek VAT 

____________ zł (słownie: ________________________), w tym: 

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca, który składa ofertę na Część 1 zamówienia usunie awarie, błędy i wady zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 

Załącznik nr 1 oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7.1 do SIWZ nie później niż w 

terminie:** 

a. awarie w terminie __ dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę; 

14.  Opracowanie i wdrożenie e-

usług - 5PD (rekrutacja 

elektroniczna) 

1     

15.  Zakup licencji systemu e-usług 

zamówień publicznych 

1     

16.  Wdrożenie systemu e-usług 

zamówień publicznych 

1     

17.  Opracowanie i wdrożenie e-

usługi - 5PD (zamówienia 

publiczne) 

1     

18.  Wyposażenie serwerowni - 

zakup serwera 

1     

19.  Wyposażenie serwerowni - 

zakup UPS do serwera 

1     

20.  Wyposażenie serwerowni - 

zakup urządzenia NAS 

1     

21.  Wyposażenie serwerowni - 

zakup UTM 

1     

22.  Wyposażenie serwerowni - 

zakup oprogramowania backup 

1     

Lp. Przedmiot zamówienia zgodnie 

z opisem zawartym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartość 

netto 

(cena 

jednostkowa 

x ilość sztuk) 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

(wartość 

netto + 

kwota 

podatku 

VAT) 

1.  Wyposażenie stanowisk 
pracowniczych - zakup 
zestawów komputerowych 

2     

2.  Wyposażenie stanowiska 
kancelaryjnego - zakup skanera 
dokumentowego 

1     



 

b. błędy w terminie __ dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę; 

c. wady w terminie __dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca, który składa ofertę na Część 2 zamówienia udziela gwarancji na zaoferowany skaner 

dokumentowy na okres __ miesięcy.** 

9. Wykonawca, który składa ofertę na Część 2 zamówienia oferuje następujące warunki serwisu 

gwarancyjnego dla zaoferowanych zestawów komputerowych: 

a. usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia – TAK / NIE***; 

b. czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego – TAK / NIE***. 

10. Wykonawca, który składa ofertę na Część 2 zamówienia zrealizuje przedmiot umowy w terminie 

__ dni od daty jej zawarcia.** 

11. Oświadczam, że posiadam wszelkie niezbędne uprawnienia i/lub umowy (w tym 

podwykonawcze, licencyjne itp.) i/lub licencje i/lub prawa do przeprowadzenia modernizacji, 

dostawy i wdrożenia oferowanego Oprogramowania oraz uruchomienia e-usług publicznych przy 

wykorzystaniu zaoferowanych w niniejszej ofercie systemów informatycznych. (Niniejsze 

oświadczenie dotyczy Wykonawcy składającego ofertę na Część 1 zamówienia.) 

12. Wadium zostało złożone w następującej formie: ____________________________. 

13. Zastrzegam/y, że nw. dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 

ogólnie udostępnione****: 

1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

 

14. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*** 

15. Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek będzie 

dotyczył ________________________________________________________________________ 

(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych 

przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich 

wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła ______________ zł.*** 

16. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz w oświadczeniach i dokumentach 

złożonych wraz z ofertą są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

17. Informujemy, że oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami 

internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:**** 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

18. Informujemy, że Zamawiający posiada oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy**** (wskazać jakie): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



 

19. Oświadczam, że 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.****** 

20. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

 

* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub 

konsorcja); 

** Wykonawca wypełnia tylko te punkty w zakresie części zamówienia, na którą/które składa ofertę. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie składa oferty na wszystkie części zamówienia, zobowiązany jest 

wpisać „Nie dotyczy” w punkcie dotyczącym części, na którą nie składa oferty; 

*** niepotrzebne skreślić; 

**** uzupełnić lub jeśli nie dotyczy wpisać „Nie dotyczy”; 

***** 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

_______________________(miejscowość), dnia _____________________ r. 

 

 


