znak: DTG/217/19

Krosno, dnia 29 października 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień
publicznych w formie rozeznania cenowego, na podstawie art. 4 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2017 z 1579 późn. zm.) o wartości poniżej równowartości
30 000 euro na:

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Zatwierdzam:

………………………………………..................

ROZDZIAŁ I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie z siedzibą:
Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 30, fax. (13) 43 755 11.
ROZDZIAŁ II.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,
którego opis zawiera (zał. nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub kilku części przedmiotu
zamówienia.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym
transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, oraz dokona rozładunku w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
5. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien
założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub
równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to,
że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych
podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie
na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Użycie w SIWZ
lub załącznikach oznakowania oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub
oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje
inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi,
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania
lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub
cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty
wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje
także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub
sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
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Kody CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe,
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
ROZDZIAŁ III.

Termin wykonania zamówienia i miejsce dostawy

1. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części – do 30 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego przy ul. Rynek 1 w Krośnie
ROZDZIAŁ IV.

Warunki udziału w postępowaniu, oraz wykaz dokumentów, jakie
mają dostarczyć wykonawcy do oferty:

1. Warunki udziału w postępowaniu:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunków
udziału.
2. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty
a) Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ),
b) Wypełniony załącznik nr 3 (w części w której Wykonawca składa ofertę) – opis
przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ V.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);
2. Wnioski, informacje oraz inne dokumenty związane z toczącym się postępowaniem (za
wyjątkiem oferty) winny być kierowane przez Wykonawcę na faks pod numer: (0-13) 43
755 11 lub pocztą elektroniczną: zamowienia@pwsz.krosno.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert.
5. Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
6. Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych
7. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej.
8. Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
ROZDZIAŁ VI.

Termin związania ofertą, oraz okres gwarancji.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji co najmniej 2 lata,
poprzez jego wpisanie w formularzu ofertowym.
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ROZDZIAŁ VII.

Opis sposobu przygotowania oferty, treść oferty.

Wymagania Zamawiającego:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania.
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu odpowiednio
zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej
nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
Dział Techniczno-Gospodarczy
i podpisać następująco:

Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w części ................
(wpisać cześć/części w których Wykonawca składa ofertę)

z dopiskiem:
‹‹Nie otwierać przed dniem: 6 listopada 2019 r., godz. 1000 ››
2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób upoważnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej firmy Wykonawcy.
3. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
aktualne pełnomocnictwo w oryginale, określające zakres uprawnień do podejmowania
czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

ROZDZIAŁ VIII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty w formie pisemnej papierowej opracowane zgodnie z niniejszą specyfikacją należy
składać w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w
Krośnie, Rynek 1, pokój nr 105 (Sekretariat), w terminie do dnia: 6 listopada 2019 r., do
godz. 900. Decyduje data fizycznego wpłynięcia oferty na wskazany powyżej adres.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 6 listopada 2019 r., o godz. 1000 w siedzibie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1,
pokój nr 104.
3. Sesja otwarcia ofert jest jawna. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w publicznej
sesji otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalność kopert z ofertami.
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5. Po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
2) ceny zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ IX.

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

Zamawiający zastosuje zapisy art. 17 ust 1c ww. ustawy o podatku od towarów i
usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Wykonawca podaje w ,,Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.:
a) cenę oferty netto oraz wartość brutto.
Cena netto jest to suma wszystkich wartości netto wpisanych w tabeli przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ. Musi się ona zgadzać z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku i musi być wyrażona w walucie polskiej.
Wartość brutto jest to suma wszystkich wartości brutto wpisanych w tabeli przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ. Musi się ona zgadzać z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku i musi być wyrażona w walucie polskiej.
b) Wartość brutto w części II, po doliczeniu tzw. odwróconego podatku VAT dla
nw. sprzętu:
Lp.

Nazwa towaru

1.

Komputer przenośny (poz. 1 cz. II)

Ilość
15 szt.

Załącznik nr 3 – opis przedmiot zamówienia, Wykonawca wypełnia wpisując w tabelę:
oferowany model (pełną nazwę) i nazwę producenta, cenę netto, wartość netto (ilość x
cenę netto/szt.), oraz wartość brutto (wartość netto + VAT).
Wartość brutto musi uwzględniać obowiązującą stawkę podatku VAT.
Cena oferty winna obejmować całość kosztów dostawy, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia.
Wykonawca uwzględni w cenie koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, rozładunku
przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiają przyjmuje się, iż Wykonawca przed złożeniem swojej oferty skalkulował
swoje ceny na podstawie własnych obliczeń, działań, szacunków i winien on bez
dodatkowych zrealizować dostawę.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oświadczenie dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
znajduje się w Formularzu ofertowym.
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ROZDZIAŁ X.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert:
„cena” C– waga kryterium 100 %.
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę
niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 100
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena spośród badanych ofert
Cx – cena oferty badanej
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
ROZDZIAŁ XI.

Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
e) Wykonawca złożył ofertę niepełną, lub nie dokonał całościowej wyceny przedmiotu
zamówienia (np. nie wpisując ceny w jednej z pozycji przedmiotu zamówienia, lub
wpisał wartość 0) .
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
ROZDZIAŁ XII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy.

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego ściśle wg
treści zawartej we wzorze umowy stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej:
a) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli
konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy,
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b) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli
konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
c) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu opisanego w przedmiocie
zamówienia.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami,
d) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji
określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim
przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny
produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich
kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z
oferty.
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana
obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym
zmiana stawki podatku VAT).
f) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez
podwykonawcę,
g) wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie,
h) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy,
o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie
zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu
realizacji przedmiotu umowy,
4. Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy, oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.
7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy musza posiadać przy sobie
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie wynika z dokumentów załączonych do złożonej oferty.
ROZDZIAŁ XIII.

Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
ROZDZIAŁ XIV.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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ROZDZIAŁ XV.

Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
ROZDZIAŁ XIII.

Klauzula RODO.

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek1, 38-400 Krosno, tel. 13 43 755 00.
 z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail:
ochrona.danych@pwsz.krosno.pl, lub pod numerem telefonu (13) 43 755 26.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak:
DTG/217/19 na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzonym w
formie rozeznania cenowego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ROZDZIAŁ XVI.




Załączniki do SIWZ.

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
do postępowania znak
DTG/217/19

......................................................
(miejscowość i data)

.........................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY Nr ..............................
(nanosi Zamawiający)

I.Dane Wykonawcy:
1. Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………..………..
................................................................................................................................................
2. Siedziba Wykonawcy:
……………………………………………………..………..
(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………………………………..………..
(kod, miejscowość, województwo powiat)

2. Adres korespondencyjny Wykonawcy:
……………………………………………………..………..
(nazwa)
……………………………………………………..………..
(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………………………………..………..
(kod, miejscowość, województwo powiat)

Tel/fax …………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………...
e-mail do zgłaszania ewentualnych uszkodzeń i awarii w okresie gwarancji:
…………………………………………………....................................………………...
3. NIP …………………………………….. Regon ……………………………………….
4. Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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5. Nazwiska i funkcje osób reprezentujących firmę i upoważnionych do podpisania
umowy z Zamawiającym:
a)

…………………………………………………………………………………...

b)

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

c)

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

II. Wynagrodzenie:
W nawiązaniu do rozeznania cenowego znak: DTG/217/19 na ,,Dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania” składamy ofertę o następującej treści (Wykonawca
wypełnia tylko tą część lub części w których składa ofertę):
w części I przedmiotu zamówienia ,,Urządzenia wielofunkcyjne”:
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtowym wynagrodzeniem netto
w wysokości ..…….……. zł (słownie: …………………………….…………..........…
…...............................................), co daje wartość brutto w wysokości ……………. zł
(słownie: ……………………………………………………….……………..……….),
a) Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres
............... lat (min. 2), oraz rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami Kodeksu
Cywilnego, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
b) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

w części II przedmiotu zamówienia ,,Dostawa sprzętu komputerowego i
oprogramowania”:
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtowym wynagrodzeniem netto
w wysokości ..…….……. zł (słownie: …………………………….…………..........…
…...............................................), co daje wartość brutto w wysokości ……………. zł
(słownie: ……………………………………………………….……………..……….),
Wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w podatku od towarów i usług ( tzw. „odwrócony VAT”) od nw.
sprzętu.
Lp.
1

Nazwa towaru

Ilość

Komputer przenośny (poz. 1 cz. II)

15 szt.

Wartość podatku VAT
(podatek VAT x ilość)

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

W związku z tym, do ceny oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który
Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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W związku z powyższym wartość brutto po doliczeniu ,,odwróconego” podatku
VAT wynosi ……………..……. zł. (wartość brutto + wartość podatku VAT obliczona w
powyższej tabeli)

(słownie: ……………………………………………………………………………….),
a) Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres
............... lat (min. 2), oraz rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami Kodeksu
Cywilnego, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
b) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
III. Oświadczenia:
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
3. Maksymalny okres terminu płatności za wystawione faktury określamy na 30 dni,
licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do 30 dni licząc od terminu
składania ofert.
5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem
umowy stanowiącej (załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń opis przedmiotu zamówienia,
wymagania zawarte w SIWZ, oraz wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć *
a) .....................................................firmie ........................................,
(zakres przewidziany dla podwykonawcy)

b) .....................................................firmie ........................................,
(zakres przewidziany dla podwykonawcy)

8.

Czy wybór niniejszej oferty w części I przedmiotu zamówienia będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów
i usług ( tzw. „odwrócony VAT”)?
Nie, po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.*
Tak, po stronie Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy.*
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi

Wartość bez podatku VAT.

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający
uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.
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Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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.* *
10. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………. stron/kartek
ponumerowanych, zszytych i parafowanych przez Wykonawcę.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1/ .......................................................................................................................................
2/ .......................................................................................................................................
3/ .......................................................................................................................................
*

niepotrzebne skreślić

1)

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).
*** Należy uzupełnić zgodnie z zapisem rozdziału XIII SIWZ.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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