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Załącznik nr 3-1- do  SWZ ZP 21/2021 po zmianie z dnia 10.09.2021 r. 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Dane Wykonawcy/ów występujących wspólnie, którzy składają  ofertę 1 
 
Imię i nazwisko i/lub 
nazw(firma):,………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość):………………………………………………………………………………………………………. 
 
Województwo: ………………………………………………………………………………………Kraj :……………………………………… 
 
Wpisany do:2 
☐KRS ........................................ lub ☐Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
.................................... 

NIP nr:. REGON nr: 

E-mail: Nr telefonu:  
Rodzaj Wykonawcy 3 
Wykonawca jest: Wybierz element.  
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

Adres poczty elektronicznej na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: 
…….........…........................................ 
 
Osoba wyznaczonej do kontaktu: ………………………………………................., Nr tel. ……....................................... 
 
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy. 

 
Zamawiający: 
Transportowy Dozór Techniczny 
ul. Puławska 125 
02 - 707 Warszawa 

 
OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Dostawa sprzętu 
komputerowego, Numer referencyjny postępowania: ZP 21/2021 Część I Sprzęt sieciowy. 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, w tym z wyjaśnieniami i zmianami do SWZ i akceptujemy w całości 
wszystkie warunki w niej zawarte. 

3. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

4. OFERUJEMY dostawę sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1-1 
do SWZ) wyspecyfikowanego poniżej: 

                                                 
1 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy podać wyżej wymagane dane każdego z podmiotów składających ofertę 
wspólną (Powielić tyle razy, ile to potrzebne poprzez skopiowanie w/w pól formularza ofertowego) a także wyraźnie oznaczyć ustanowionego 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu. 
2 Wskazać miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania dokumentu 
złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego: 
3 Wybierz z listy 

Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące 
kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 
mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) 
jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia 
mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
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Tabela 1 Oferowany Sprzęt 

Lp. 
(pozycja) 

Asortyment Dane dotyczące oferowanego asortymentu: 

1 Wkładki do przełączników Aruba   
Producent…………………………………… 

Model …………………………..…………… 

2 Kable światłowodowe   
Producent…………………………………… 
Model …………………………..…………… 

3 Licencje do serwerów HPE iLO 
Producent…………………………………… 

Model …………………………..…………… 

4 Maskownica do serwera   
Producent…………………………………… 

Model …………………………..…………… 

5 Klaster urządzeń antyspamowych 
(urządzenia) 

Producent…………………………………… 

Model …………………………..…………… 

 

6 

Moduł dystrybucji zasilania (PDU) do 
montażu w szafie 19" wraz z 
czujnikiem monitorującym 
temperaturę 

Producent…………………………………… 

Model …………………………..…………… 

 
UWAGA:  Miejsca oznaczone wielokropkiem muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W przypadku pozostawienia pustego pola dotyczącego 
oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/elementu sprzętu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z powodu jej niezgodności z warunkami 
zamówienia.  

5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w SWZ: 

Tabela 2 Tabela cenowa 

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. 
 

Asortyment (jednostka 
miary) 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

(3 x 4) 

Stawka 
należnego 
podatku 

VAT  
 

Cena całkowita wraz  
z podatkiem Vat (2) 

1 Wkładki do przełączników 
Aruba   50 szt.   23 % 

 

2 Kable światłowodowe   30 szt.   23 % 
 

3 Licencje do serwerów HPE iLO 3 szt.   23 % 
 

4 Maskownica do serwera   3 szt.   23 % 
 

5 Klaster urządzeń 
antyspamowych (urządzenia) 2 szt.   23 %  

5a Usługa wdrożenia (pkt 5.12 
OPZ) 1   23 % 

 

5b Usługa wsparcia (pkt 5.11 OPZ) 1   23 %  

5c 

Dostawa voucherów 
szkoleniowych (dla 3 
administratorów 
Zamawiającego) (pkt 5.13 OPZ) 

1   23 % 

 

6 

Moduł dystrybucji zasilania 
(PDU) do montażu w szafie 19" 
wraz z czujnikiem 
monitorującym temperaturę 

2 szt.   23% 

 

7 
 

Razem wiersze 1-6 
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 (słownie złotych:………………………………………………………………..……………………………….............….…………..). 

a) Gwarancja  

Oświadczamy,  że udzielamy Zamawiającemu gwarancji na Moduł dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w 
szafie 19" – 2 szt. w poz. 6 zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ na niżej wskazany okres 
gwarancji: 

 12 miesięcy 

 24 miesięcy 
 

Wykonawca zobowiązany jest podać termin gwarancji w pełnych miesiącach. 
W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin 
gwarancji tj. 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie gwarancji na sprzęt dłuższej niż 24 
miesięcy Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie wartość 24 miesiące. 

 

6. OŚWIADCZAMY, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ. 

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ (w tym z 
wyjaśnieniami i zmianami SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania 
niniejszego zamówienia. 

10. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, 
powołujemy się na zasoby innych podmiotów i wraz z ofertą przedstawiamy zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: (wypełnić jeżeli dotyczy) 

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

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

11. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przewidujemy* powierzenie wykonania zamówienia w 
następującym zakresie: .......................................................... (określić cześć zamówienia)  

następującym podwykonawcom ……………………………..(określić nazwy firmy podwykonawcy jeżeli są już znani)  

*(niepotrzebne skreślić) 

12. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego  w 
Rozdziale 12 ust. 1 SWZ.  

13. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że wybór naszej  
oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług*. 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługa których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania  obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku 

   

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SWZ. 
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16. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

** 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). 

 

Imię i nazwisko osoby podpisującej/osób podpisujących………………………………………………………………………. 

Informacja dla Wykonawcy: 
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie .pdf 

2. Oferta musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
 
 
 


