
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
…................................................................................................................................................ 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: 
imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 
tel.……….……….… ,  fax.…………………………. 
e- mail: ………………………………….…………… 
NIP / PESEL ……………………………………….. 
REGON  …………………………. …………… 
NR KRS / CEIDG …………………………………...  
 
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na Modernizację Infrastruktury 
Serwerowej oraz Rejestracji Czasu Pracy w SZPZLO Warszawa – Ochota oświadczam, 
że: 
 
1. Zapoznałem się / Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz wzorem/projektem Umowy i nie wnoszę/nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
 

2. Oferuję / Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach 
ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączam / załączamy listę 
dostarczanego sprzętu i oprogramowania: 

 

Rodzaj Ilość Producent i model 

Serwer produkcyjny 4 szt   

Oprogramowanie serwerowe 4 kpl   

Licencje dostępowe CAL 300 szt   

Zasilacz awaryjny UPS  4 szt   

System RCP 1 kpl   

Przełączniki sieciowy typ 1 5 szt   

Przełączniki sieciowy typ 2 5 szt   

Mobilna stacja z dwoma 
monitorami do zarządzania 
infrastrukturą 

1 kpl 

  

Kiosk informacyjny 1 szt.   

Czytniki kart inteligentnych 220 szt.   

System bazodanowy 1 kpl   

Szafa serwerowa 2 szt.   

UTM typ 1 2 szt.   

UTM typ 2 2 szt.   

Tablet   10 szt.   

Przełączniki rdzeniowe 2 szt.   

System pamięci masowej 
NAS 

1 szt. 

  

Oprogramowanie backup 1 kpl   

 
 



3. Zobowiązuję się / Zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia (zgodnie z jego 
opisem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ): 

za cenę netto ………………. PLN (słownie: ……………………………………………) 

+ podatek VAT ….. % tj.: …………… PLN (słownie: …………………………………) 

Razem brutto ……………… PLN (słownie: ……………………………………………) 

         
         W przypadku gdy dla części przedmiotu zamówienia obowiązują różne stawki podatku    

VAT należy dla tych części rozpisać konstrukcję ceny. 
 
Informujemy, że wybór naszej oferty będzie** / nie będzie** prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221). 
 
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ..……………………………. ……objętego 
  /nazwa (rodzaj/typ) towaru/   przedmiotem zamówienia, a jego wartość netto (bez 
kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….... PLN. 

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadzić będzie do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę (typ) towaru, którego 
dostawa będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku podatkowego oraz wskazać jego 
wartość bez kwoty podatku. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 35 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Instalacja i konfiguracja przedmiotu 
zamówienia musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 60 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. 

5.  Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu: 

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

 
6.   Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału /z udziałem 

podwykonawcy/ów. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć 
podwykonawcy obejmuje: 
………………………………………………………………………………………………. 

Uwaga – brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie 
realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres podwykonawcy/ów) 

7.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
8.   Okres udzielonej gwarancji wynosi: 

1) Serwery produkcyjne – ……………. 
2) Oprogramowanie operacyjne serwerów -  ………… 
3) Licencje dostępowe CAL -  ………… 
4) Zasilacze awaryjne UPS -  ………… 
5) System RCP -  ………… 
6) Przełączniki sieciowe Typ 1-  ………… 
7) Przełączniki sieciowe Typ 2-  ………… 
8) Mobilna stacja z dwoma monitorami do zarządzania infrastrukturą -  ………… 
9) Kiosk informacyjny -  ………… 
10) Czytniki kart inteligentnych -  ………… 
11) System bazodanowy -  ………… 
12) Szafa serwerowa   ………… 



13) UTM  Typ 1 ………… 
14) UTM  Typ 2 ………… 
15) Tablet   ………… 
16) Przełączniki rdzeniowe   ………… 
17) System pamięci masowej NAS   ………… 
18) Oprogramowanie backup   ………… 

 
 
9.  Warunki płatności:  
      Płatność nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

— do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, wystawionych na 
podstawie podpisanych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokołu Odbioru 
końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktur VAT 
w terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokołów Odbioru Końcowego bez uwag. 

 

 
 
 ……………………….  , dnia  ………….. 2017 r. 
       (miejscowość) 

 

 

…………………………………… 

          Wykonawca                                                          


