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Załącznik nr 1 do Zapytania – Wzór formularza oferty 

 

Oferta w postępowaniu nr 4/SDN/2019 
 
Dane Oferenta: 

Nazwa  
Adres  
Nr telefonu  
Adres e-mail  
NIP  
REGON  
Dane osoby uprawnionej do 
kontaktów z Zamawiającym 
(imię, nazwisko, telefon, e-
mail) 

 

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr 4/SDN/2019 na dostawę komponentów 
elektronicznych, działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania, składam Ofertę na poniższych warunkach. 
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. dostawę nw. Komponentów elektronicznych 
za łączną cenę netto: ……………....................................................................... (słownie: 
......................................................................................................................), 
wg poniższej specyfikacji: 
 

Nazwa pozycji Ilość 
(szt.) 

Wartość netto 
(zł) 

Serwerowa płyta główna – zgodna ze specyfikacją ujętą w 
SIWZ (pkt. 1.1.) 2  

Pamięć TCAM – zgodne ze specyfikacją ujętą w SIWZ (pkt. 
1.1.) 8  

Karta sieciowa 40GbE – zgodna ze specyfikacją ujętą w SIWZ 
(pkt. 1.1) 3  

RAZEM   
 

1. Przedmiot Oferty jest zgodny ze Specyfikacją przedmiotu Zamówienia. 
2. Oferujemy realizację przedmiotu Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od 

dnia zawarcia Umowy. 
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3. Ponadto oświadczamy, że: 
a. rozumiemy, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Zamówienia 

oraz przebiegiem postępowania będą uważane za poufne, chyba że zostaną inaczej 
oznaczone lub ich charakter przesądza o braku ich poufności. Zobowiązujemy się 
nie ujawniać, ani bezpośrednio, ani pośrednio, takich informacji żadnej innej osobie 
lub podmiotowi dla jakichkolwiek celów, jak też zobowiązujemy się nie 
wykorzystywać ani nie kopiować takich informacji poufnych, chyba, że wyłącznie 
dla celów realizacji przedmiotu postępowania, w tym w celu złożenia Oferty. 

b. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń, 

c. zdobyliśmy informacje konieczne do złożenia Oferty, 
d. w przypadku wyboru naszej Oferty i zawarcia z nami umowy zobowiązujemy się 

do dostawy licencji na oprogramowanie zgodnie z warunkami określonymi 
w Zapytaniu, 

e. cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
i nie jest uzależniona od żadnych innych warunków, 

f. uważamy się związani Ofertą przez okres 60 dni od momentu upływu terminu na 
jej złożenie, 

g. akceptujemy termin płatności określony na 30 dni od daty doręczenia przez 
Oferenta prawidłowo wystawionej faktury, 

h. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

i. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
realizacji przedmiotu Oferty, 

j. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia 
z najwyższą starannością, 

k. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą 
i terminową realizacje przedmiotu oferty. 

Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Warszawa, dn. …………………………r. ……………………………………………………… 
 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

 woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki  
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Załącznik nr 2 do Zapytania – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych Oferenta 

 

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z Zamawiającym 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr 4/SDN/2019 na dostawę komponentów 
elektronicznych, działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania, oświadczam, że: 
 
……………………………………………………… (nazwa i adres Oferenta) nie jest podmiotem 
powiązanym kapitałowego lub osobowo z Zamawiającym. 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia Konkursu ofert 
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
Warszawa, dn. …………………………r. ……………………………………………………… 
 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

 woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki  
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Załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów uczestnictwa 
w postępowaniu 

 

Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa 

w postępowaniu nr 4/SDN/2019 
 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr 4/SDN/2019 na dostawę komponentów 
elektronicznych, działając w imieniu Oferenta ……………………………………………………… (nazwa 
i adres Oferenta) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, oświadczam, że: 

1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

3. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 
5. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 

6. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek 
organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

7. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
Warszawa, dn. …………………………r. ……………………………………………………… 
 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

 woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 


