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

 

 

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz- 

Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”  

ul. Żelazna 87 

08- 879 Warszawa 

Rozdział III 

Formularz oferty wraz z załącznikami 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

 

 

 

 

 

II.  OSOBA DO KONTAKTU 

 

 

 

III. TREŚĆ OFERTY 

1) Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na „dostawę sprzętu informatycznego, komputerowego i 

oprogramowania”, oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto: 

…………………………………. zł (słownie: ……………………………………….……… złotych), zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

 

Nazwa  

Adres  

NIP  

Imię i nazwisko oraz stanowisko 

osoby upoważnionej do 

podpisania umowy 

 

Imię i Nazwisko  

Telefon  

e-mail  

 

 

 

Nazwa wykonawcy 
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2) Oferujemy termin dostawy do ………. .dni od podpisania umowy (nie dłużej niż 30 dni). 

3) Wadium w wysokości: 3 000,- zł zostało wniesione w dniu ……………….. w formie 

………………………………………………………………1.  

4) Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej 

 ……………………………………………………………………………………… 

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy 

na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7) Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ... do.... stanowią  

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 

 

  

                                           

1  Należy wpisać datę i formę wniesienia wadium 

L.p. Przedmiot 
Producent, model 

oferowanego 
urządzenia 

Cena jedn. 
w zł netto 

Liczba sztuk 
Wartość w zł 

brutto 
(kol. 4x5)+VAT 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Komputery przenośne - laptop  –   

15 
 

2.. 

System operacyjny Windows 10 

Professional licencja wieczysta 

preinstalowany  

  

15 

 

3. 
Pakiet oprogramowania biurowego 

MS Office 2019  

  
15 

 

4. 
Oprogramowanie ochrony stacji 

roboczych i serwerów 

  
15 

 

5. Urządzenie wskazujących   30  

6. Monitory   32  

7. Projektor   1  

Łączna cena ofertowa brutto: 
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Oświadczenie RODO* 

Oświadczam iż: 

 nie przekazuję/my danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO; 
 

 przekazuję/my dane osobowe inne niż bezpośrednio mnie/nas dotyczące oraz oświadczam/y, że wypełnione 
zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 
 

odpowiedzenie zaznaczyć „X” 

*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). 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 

 

Należy wyliczyć wszystkie załączniki 

Załącznik nr 1................................................... 

Załącznik nr 2................................................... 

Załącznik nr 3.................................................... 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

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”, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, informuje, że: 

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87 z Administratorem danych można 

się skontaktować poprzez  tel. 22 10 01 463 lub  przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  na 

“dostawę sprzętu informatycznego,  komputerowego i oprogramowania” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

▪ Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

▪ Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów; konsekwencje niepodania danych 
osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w postępowaniu. 

▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

▪ Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

▪ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

▪ W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu 
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

▪ Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
 

Podpisanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.  

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

 

Nazwa zamówienia „dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania”, 

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

1) *oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z  późn. zm.), o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z  następującymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o  udzielenie zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody……………………………………………. że powiązania 

z Wykonawcą (nazwa, adres)…………………………………….…………... nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

2) * oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.  1076, z późn. zm.), o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 oraz niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o  której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych , przekazuje Zamawiającemu powyższe 

oświadczenie (bez uprzedniego wezwania). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  

❍ Tak 

❍ Nie 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Prawo zamówień publicznych ),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa sprzętu 

informatycznego, komputerowego i oprogramowania” oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 us t. 1 

pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych  (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych  podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………….………………………………….. 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa wykonawcy 
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…………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.  

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję 

się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

………………………………………………………………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.  

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………..….……… 

……………………………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) ,  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.  

 ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Prawo zamówień publicznych ),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa sprzętu 

informatycznego, komputerowego i oprogramowania”, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 2 

Rozdziału I SIWZ.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w pkt 2 Rozdziału I SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w 

następującym zakresie:  

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa wykonawcy 
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………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

……………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 

Wykaz dostaw 

potwierdzający spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w Rozdziale I pkt 2.c. SIWZ 

 

Lp. 
Zamawiający 
(pełna nazwa, 

adres) 
Zakres dostaw 

Termin realizacji 
zamówienia 

(od-do)  
Wartość zamówienia 

1 2 3 4 5 

1 

    

2     

3     

4     

Do niniejszego wykazu załączamy dowody określające, czy zamówienia zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej 
do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 


