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Sygnatua: ZP-005/2017  
 
                                                                        Załącznik nr 1 do SIWZ  
                            
 

        Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

         ul. Gagarina 11 

         87-100 Toruń 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

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

adres siedziby Wykonawcy1 …………………………………………………………………………. 

forma prawna Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

numer telefonu1 …………………………………………………………………………. 

numer REGON1 …………………………………………………………………………. 

NIP1 …………………………………………………………………………. 

nr faxu1, na który Zamawiający będzie 
przesyłać korespondencję: …………………………………………………………………………. 

adres poczty elektronicznej1, na który 
Zamawiający będzie kierować 
korespondencję:   

…………………………………………………………………………. 

  
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego.”, 
sygnatura zamówienia ZP-005/2017 
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KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA BRUTTO 

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 
 

wartość netto oferty2  ……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie …………………………………………………………..…………………………………. złotych 

wartość brutto oferty2  ……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie …………………………………………………………..…………………………………. złotych 

z czego:   

                   tabela nr 1 

ID  
sprzętu 

Sprzęt oferowany (w tym oferta równoważna4) 

Cena 
jednostkowa 
netto pozycji 

ID 
(PLN) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) albo 
informacja  o 

obowiązku 
podatkowym 

po stronie 
Zamawiająceg

o 

Cena 
jednostkowa 
brutto albo 
netto jeśli 

dostawa będzie 
prowadzić do 
powstania u 

Zamawiającego 
obowiązku 

podatkowego 
(PLN) 

Ilość 
(szt.) 

Wartość  
netto  
(PLN) 

Wartość 
brutto albo netto jeśli 

dostawa będzie 
prowadzić do 
powstania u 

Zamawiającego 
obowiązku 

podatkowego3 

518     1  
 

524     1  
 

547     1  
 

559,1     1  
 

559,2     1  
 

559,3     1  
 

559,4     1  
 

559,5     3  
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559,6     4  
 

560,1     2  
 

560,2     2  
 

560,3     2  
 

560,4     2  
 

560,5     2  
 

573     1  
 

585     1  
 

589     1  
 

596     1  
 

607     1   

609     1   

613     11   

616     1   

627     1   

633     2   

634     1   

638     1   

640     1   

652     1   

657     1   

659,3     2   
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662     1   

670     1   

671     1   

681     1   

690     1   

695     1   

696,1     3   

699     2   

711     1   

002     1   

011     2   

013,1     1   

013,2     1   

019     1   

021     1   

024,1     1   

024,2     1   

024,3     3   

024,4     1   

024,5     2   

026     1   

028     1   



Strona 5 z 6 

034     1   

040     1   

 Razem:   

 

 

KRYTERIUM 2: TERMIN DOSTAWY 

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż: …………… dni od daty zawarcia umowy. 

3. Oświadczamy, że powyższa łączna cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
4. Zobowiązujemy się naliczyć podatek VAT wg stawki 0% dla dostaw o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710), pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego stosownego zaświadczeniem w formie pisma potwierdzonego przez 
organ nadzorujący placówkę oświatową, o której mowa w art. 83 ust. 14 pkt. 1 ww. Ustawy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego, akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niej i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego: przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi.  

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Zobowiązujemy się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na okres i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeżeli opis przedmiotu zamówienia nie stanowi inaczej, to okres gwarancyjny na urządzenia 
peryferyjne jest zgodny z ofertą producenta, lub jego przedstawiciela w Polsce. 

11. Oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować4 serwisem o odpowiednich kwalifikacjach5, świadczącym usługi gwarancyjne na warunkach wymaganych przez 
Zamawiającego. 

12. Zobowiązujemy się do łącznego spełnienia wymogów Zamawiającego dotyczących6: 
a) jednolitości komputerów stacjonarnych (elementy wszystkich zestawów komputerowych muszą pochodzić od dowolnego, ale jednego producenta); 
b) ilości gniazd i slotów (bez przejściówek i konwerterów); 
c) certyfikatów, norm i gwarancji wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.  

13. Dostawy objęte zamówieniem zamierzam:  
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a) wykonać sam7; 
b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom7: 

L.p. Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom Nazwa i adres podwykonawcy 

   

   

   

   

 
14. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
……………………., dnia ………………….….. . 

    …………………………….…………………… 
                                                                                      podpis  Wykonawcy 

         lub upoważnionego przedstawiciela 
 
 

 
 

 
_______________________ 
 
1 - W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 
2 - Kwota wskazana w pozycji „razem” w tabeli nr 1. 
3 - Wykonawca wskazuje wartość towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164). 
4 - Niepotrzebne skreślić. 
5 - Za odpowiednie kwalifikacje Zamawiający uzna posiadanie przez serwis autoryzacji wystawionej przez producenta komputerów. Posiadanie autoryzacji nie jest wymagane w przypadku dostarczenia 

komputerów serwisowanych  
w sieci Comp Safe Support (przed 11.12.2007: CSS),w szczególności sprzętu Dell, Fujitsu, Siemens, IBM, 3Com, Xerox, Lexmark i Toshiba.  

6 - Nie dotyczy serwerów i komputerów klastrowych. 
7 - Niepotrzebne skreślić. 
 


