SRZP.271.40.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firmowa Wykonawcy)
ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa nowych laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”.

Dane Wykonawcy:
Nazwa: ................................................................……………………………………..........
Siedziba: ..........…......………………………………………………….......……….......………..................
Adres do korespondencji: ................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................................
Strona internetowa: ......................................................................................
Numer telefonu: ........................…………………………………………………............…………………..
NIP - ………………….............……...………………..
Status przedsiębiorcy (duży, mały, mikro- na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia
25.02.2004 r.) ................................................................................
(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie należy
podać pełne dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)

Dokumenty o których mowa w Rozdziale VI ust. 4 pkt 2), dotyczące wykonawcy lub innego
podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu - są dostępne pod następującym adresem ogólnodostępnej bezpłatnej bazy
danych:
• https://prod.ceidg.gov.pl
• https://ekrs.ms.gov.pl
*(właściwe podkreślić)

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach określonych
w SIWZ:
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1. - Łączna cena brutto: ………..…..…….. zł
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………… zł)
- Oferowany okres gwarancji od dnia odbioru przedmiotu umowy - w wymiarze*:
* 36 miesięcy
* 48 miesięcy
*(właściwe podkreślić)

Zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa

1

2

1.

Komputer przenośny
15.6”

Oferowany przedmiot
(producent, typ, model komputera i
nazwa zainstalowanego
oprogramowania)
3

Ilość
Cena
(w szt.) jednostkowa
brutto
(w zł)
4

5

Wartość
brutto
(kol. 4 x
kol. 5)
(w zł)
6

10

SUMA (wartość oferty):
2. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z SIWZ, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne
informacje do przygotowania oferty,
2) określone w SIWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz ogólne warunki umowy zostały
przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiającego,
3) akceptuję termin płatności określony w umowie,
4) zamówienie wykonam zgodnie ze złożoną ofertą,
5) jestem związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych - licząc od dnia otwarcia ofert,
6) zaoferowany przedmiot jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w
„Opisie przedmiotu zamówienia”, SIWZ i warunkami opisanymi w ustawie Pzp,
7) wszystkie zapisane strony oferty ze wszystkimi załącznikami są w kolejności
ponumerowane i cała oferta składa się z …........................ stron.
8) Zamierzam/ nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom następujące części
zamówienia:
a) …............................................................................................,
b) …...........................................................................................…
* niewłaściwe skreślić.
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9) 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.
10) na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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)
oświadczam, że wdrażam odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak
pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych,
takich jak minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych
zabezpieczeń.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) ...........................................................................................................
2) ...........................................................................................................
3) ...........................................................................................................
4) ........................................................................................................…
Zastrzeżenie wykonawcy*:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegamy, iż niżej wymienione
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym osobom:
……………………………………………………………………...................................................……………….
……...................................................................................................……………..
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

Miejscowość ..................................... dnia .............................. 2020 r.

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