Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
……........................................
Numer REGON:
................................................
Numer NIP:
................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk
Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: dostawę specjalistycznego
oprogramowania do obróbki chmur punktów, publikacji danych pozyskanych z obrazowania
mobilnego, skaningu i UAS wraz z licencją dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych w Gdańsku
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: WBG-AO.26.07.2020.JK
SKŁADAM OFERTĘ
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia znajdującego się z załączniku nr 2 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”, oraz wzorem umowy na:
oprogramowanie ………………………………………………………………………………………………..,
(wskazać nazwę, wersję, wszelkie elementy i moduły oprogramowania)

za cenę całkowitą:
netto .................................................. zł
kwota podatku VAT ………………….. zł
brutto ………………………………... zł
(słownie: ................................................................................................................................................)
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1. Oświadczam, że Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego
w szczególności: koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk, koszty dostawy, podatki,
opłaty celne, koszty instalacji, konfiguracji, wdrożenia oraz wsparcia technicznego, o których
mowa w Rozdziale III SIWZ.
2. Oświadczam, że oferuję następujący okres trwania wsparcia technicznego:
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
Należy zaznaczyć właściwy prostokąt. Wskazanie okresu wsparcia technicznego krótszego niż wymagany
będzie podstawą do odrzucenia oferty. Brak wskazania okresu wsparcia technicznego będzie podstawą
do odrzucenia oferty. W przypadku wskazania okresu wsparcia technicznego dłuższego niż 36 miesięcy
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje max. okres wsparcia technicznego tj. 36 miesięcy.

3. Oświadczam, że oferuję następujący czas naprawy (podać w pełnych dniach):
1) dla błędu krytycznego: ………………………… (czas naprawy wymagany przez Zamawiającego
wynosi max. 4 dni robocze, min. 2 dni robocze).
Wskazanie czasu naprawy dłuższego niż max. będzie podstawą do odrzucenia oferty. Brak wskazania
w ofercie czasu naprawy będzie podstawą do odrzucenia oferty. Jeżeli Wykonawca wskaże czas naprawy
krótszy niż 2 dni robocze Zamawiający przyjmie, iż oferowany czas naprawy wynosi 2 dni robocze.

2) dla błędu poważnego: ……………………… (czas naprawy wymagany przez Zamawiającego
wynosi max. 8 dni roboczych, min. 2 dni robocze).
Wskazanie czasu naprawy dłuższego niż max. będzie podstawą do odrzucenia oferty. Brak wskazania
w ofercie czasu naprawy będzie podstawą do odrzucenia oferty. Jeżeli Wykonawca wskaże czas naprawy
krótszy niż 2 dni robocze Zamawiający przyjmie, iż oferowany czas naprawy wynosi 2 dni robocze.

3) dla błędu niskiej kategorii: …………………… (czas naprawy wymagany przez Zamawiającego
wynosi max. 14 dni roboczych, min. 2 dni robocze).
Wskazanie czasu naprawy dłuższego niż max. będzie podstawą do odrzucenia oferty. Brak wskazania
w ofercie czasu naprawy będzie podstawą do odrzucenia oferty. Jeżeli Wykonawca wskaże czas naprawy
krótszy niż 2 dni robocze Zamawiający przyjmie, iż oferowany czas naprawy wynosi 2 dni robocze.

4. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Suchej 12
w Gdańsku na swój koszt i ryzyko w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych
liczonych od daty podpisania umowy.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy –
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i w/w wzorem umowy, na warunkach określonych w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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9. Oświadczam, że oferowane przeze mnie oprogramowanie spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
10. Akceptuję warunki dotyczące płatności – zapłata nastąpi przelewem do 14 dni od momentu
prawidłowego wystawienia i przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT po odbiorze przedmiotu
zamówienia potwierdzonym pisemnym protokołem odbioru
11. Oświadczam, że zamówienie wykonam:
1) samodzielnie*
2) przy udziale następujących podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących
części zamówienia*:
.............................................................................................................................................................
(należy podać części zamówienia i firmy podwykonawców)
W przypadku nie wypełnienia pkt dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie
wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

12. Ponadto informuję, że:
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. *
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów lub usług: …………………………………………… *
Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……… zł
netto.**
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów lub zaznaczy obydwa warianty
Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po
stronie Zamawiającego.

13. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649) i nie mogą być udostępniane.
Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11
ust. 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w oparciu o następujące uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………
(Uzupełnić jeżeli dotyczy)
W przypadku nie wypełnienia pkt dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający uzna, że oferta
nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośredni pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
15. Wskazuję, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 2 SIWZ dotyczące:
1) Wykonawcy – są dostępne pod następującym adresem ogólnodostępnej bezpłatnej bazy
danych:
https://ems.ms.gov.pl
https://prod.ceidg.gov.pl
…………………………..
Zaznaczyć właściwy prostokąt.
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2) innego podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega – są dostępne pod
następującym adresem ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych:
https://ems.ms.gov.pl
https://prod.ceidg.gov.pl
…………………………..
Zaznaczyć właściwy prostokąt.

Ofertę niniejszą składamy na __________ kolejno ponumerowanych stronach
Wraz z formularzem ofertowym składam:
1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3,
2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4
3. Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne - jeżeli jest wymagane w przypadkach opisanych
w SIWZ.
4. ………………………
.........................................................
miejscowość i data

………………………………………………..
podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadkach o których mowa w art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług,

4

