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Załącznik nr 2 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Szkoła Zawodowa - szkołą dobrego wyboru – modernizacja i
wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – sieci
teleinformatyczne dla ZSP nr 1”.
Dane dotyczące Wykonawcy:
1. Pełna nazwa:....................................................................................................
2. Adres siedziby: .................................................................................................
3. NIP:................................................................................................................
4. REGON............................................................................................................
5. nr tel./fax: ......................................................................................................
6. e-mail: ...........................................................................................................
7. Status przedsiębiorcy (duży, mały, mikro - na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej
nr 364 z dnia 25.0.2.2004r.) ...........................................................................................
8. Adres do korespondencji (jeśli inny niż ww.): ............................................................
........................................................................................................................
(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących
wspólnie należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich wykonawców oraz wskazać
pełnomocnika)

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę:
1) netto w kwocie ………………..…..…. złotych (słownie ………………………………
.......................................................……………………………………….................…………..........),
2) brutto (z podatkiem VAT) w kwocie: ...…………………...................……...… złotych
(słownie ......................................................……………………………………….............................),
3) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ................. miesięcy
(słownie:....................................................... miesięcy) licząc od daty bezusterkowego, ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy.
*Wymagany jest okres gwarancji minimalny wynoszący 36 m-cy licząc od odbioru przedmiotu
umowy. Okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy będzie podstawą do odrzucenia oferty.
W ramach tego kryterium zamawiający przyzna maksymalnie 22 punkty za przedłużenie okresu
gwarancji na minimum 48 m-cy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
4) termin dostawy:*
•
•
•
•

56 dni (tj. 8 tygodni) – 0 pkt;
49 dni (tj. 7 tygodni) – 6 pkt;
42 dni (tj. 6 tygodni) – 12 pkt;
35 dni (tj. 5 tygodni) – 18 pkt.

*odpowiednie podkreślić
5) Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
6) Zamierzam/ nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
a) …................................................................................................ ,
b) …............................................................................................... .
(Uwaga: nie wypełnienie tej części świadczyć będzie o braku podwykonawcy w realizacji
zamówienia).
7) W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy
również podać nazwę i adres podwykonawcy:
a) …............................................................................................... ,
b) …................................................................................................,
oraz wskazać procentową część zamówienia ….........., jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom.
8) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia 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, przywołanej w
rozdziale XVIII SIWZ.
9) 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.

* niepotrzebne skreślić.
II. Składając ofertę OŚWIADCZAM, że:
1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień
składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia
z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do
składania ofert wraz z tym dniem,
4) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej
oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego,
6) w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej ,
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania umowy.
III. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * / Oświadczam, że oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i załączam do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
IV. Integralną częścią oferty są załączniki:
1. ...............................................................
2. ..............................................................
3. ...............................................................
V. Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

.............................., dnia ......................

___________________
*) Niepotrzebne skreślić

………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

