Załącznik nr 2 do SIWZ z dn. 16.07.2018 r.

FORMULARZ OFERTY
.................................., dnia.................

Ja (my) niżej podpisany (-i) działając w imieniu:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ................................................................ kod...........................................................
przy ulicy ........................................................ nr.......................................................................
tel. .................................................... fax ....................................... e-mail ……………....................
NIP ........................................................ REGON .......................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na:

„dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją
do pracy w środowisku Zamawiającego”
zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:
1. Oferuję(my) realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem w kwocie:
Lp

Nazwa

Liczba
sztuk
2

6

Oprogramowanie do obróbki
graficznej skanów
Oprogramowanie do tworzenia
edytowalnych i przeszukiwalnych
plików z grafik bitmapowych
zawierających znaki (OCR)
Pakiet oprogramowania do
przetwarzania grafiki
Profesjonale oprogramowanie do
kompresji plików
Pakiet biurowy wspomagający prace
związane z tworzeniem opisów i
zestawień digitalizowanych zbiorów
Switch 24-ro portowy zarządzalny

7

Zasilacz awaryjny

1

1

2

3
4
5

8

Macierz
Zestaw komputerowy dla e9
redaktorów
Zestaw komputerowy do
10 przygotowania plików
prezentacyjnych – obróbka skanów

cena PLN netto
za 1 szt.

Stawka
podatku
VAT

ŁĄCZNA CENA PLN NETTO
(iloczyn liczba sztuk x cena PLN
netto za 1 szt.)

3

2
1
3

1
1
1
1
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11
12
13

14

15

16

kolekcji naukowych/zielników
Zestaw komputerowy do
przygotowania plików
prezentacyjnych – obróbka skanów
kolekcji naukowych/zielników
Dyski do przenoszenia plików matek
Urządzenie do generowania etykiet
barkodowych do oznaczeń
zdigitalizowanych obiektów
zielnikowych
Bezprzewodowe czytniki barkodów
do oznaczonych zdigitalizowanych
obiektów naukowych/zielnikowych
Drukarka do oznaczeń/ sporządzania
twardych kopii skanowanych pozycji
obiektów bibliotecznych – laserowa,
barwna A4
Drukarka do oznaczeń/ sporządzania
twardych kopii skanowanych pozycji
obiektów zielnikowych – laserowa,
barwna A3

1

2
1

2

1

1

RAZEM cena PLN netto:
VAT
RAZEM cena PLN brutto:

2. Oświadczam(y), że zrealizuję(my) w całości przedmiot zamówienia (wg zał. nr 1 do SIWZ) w

terminie ………….……..dni (maksymalnie do 14 dni) od daty podpisania umowy przez strony.
Przedmiot zamówienia uważa się za zrealizowany w dacie sporządzenia przez Zamawiającego
protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego danej części zamówienia.
3. Przyjmuję(my) do wiadomości, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby
Zamawiającego, na co najmniej 2 dni przed podanym wyżej terminem realizacji przedmiotu
zamówienia, a to w tym celu, aby:
a)
w środowisku Zamawiającego Wykonawca mógł dokonać instalacji oraz konfiguracji
sprzętu oraz oprogramowania a
b)
Zamawiający mógł przeprowadzić czynności sprawdzające, o których mowa a projekcie
umowy. Tym samym przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Zamawiającego
odpowiednio wcześniej.
4. Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
5. Termin płatności dla przedmiotu zamówienia wynosi ……………..dni.
Ponadto:
6. Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty opis techniczny oferowanego sprzętu i
oprogramowania, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w
specyfikacji technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do oferty.
7. Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, tzn. jest nieużywany
przed dniem dostarczenia.
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8. Oświadczam(y), że zaoferowany przez nas sprzęt spełnia wymagania opisane w Rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie
wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja
przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.
9. Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia pochodzi z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych producentów obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w
szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
10. Oświadczam(y), że dostarczany przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci
energetycznej jest wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na
podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w specyfikacji technicznej
zaznaczono inaczej.
11. Oświadczam(y), że dostarczę (dostarczymy), przedmiot zamówienia wraz z instrukcjami obsługi,
sterownikami, okablowaniem oraz oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania przedmiotu zamówienia (uzyskanie pełnej funkcjonalności wskazanej
w specyfikacji technicznej).
12. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie jest
przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
13. Oświadczam(y), iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji
przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie całości przedmiotu zamówienia objętego
przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ z zastrzeżeniem przypadków
opisanych w SIWZ.
14. Oświadczam(y), że ponoszę (ponosimy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej w ofercie
stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy) żądać od
Zamawiającego dopłat i odszkodowań.
15. Oświadczam(y), że jestem (jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku
wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres
trwania umowy.
16. Oświadczam(y), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
17. Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach
określonych w projekcie umowy.
18. Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:
 forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………………………………………..…………………………
 nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w
pieniądzu: …………………………………………………………………………………………………………………………
19. Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez
zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą
istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem
możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.
20. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
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21. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji

zamówienia w części …………………. .
22. Oświadczamy, że realizację zamówienia zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć następującym
podwykonawcom:
Lp.

Nazwa firmy

Adres

Zakres powierzonych prac

1
2…**
23. Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii przez ………... godzin na dobę (minimum 7h), w

godzinach od …………………… do ……………………, w dni robocze.
- tel./fax pod numer
............................................;
- mailem na adres ........................................................
24. Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych
informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na
nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.
25. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ……………………………………………………………………....…………………………………………………………..
2. ……………………………………………..………………………………….....................................................
3. .........................................................................................................................................
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
5. ……………………………………………..…………………………………………………………………………………….
6. .........................................................................................................................................
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.
26. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą*:




TAK
NIE

* zaznaczyć odpowiednie

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

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

Miejsce i data

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę
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