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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Formularz cenowy
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres lub siedziba1: ………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………….......
tel.
fax:
e-mail:
NIP:
REGON:
Osoba upoważniona do kontaktu z
Zamawiającym
Czy Wykonawca jest małym lub
średnim przedsiębiorstwem2

1)

Imię i nazwisko: …………………………..

2)

tel.: …………………………………………

3)

adres e-mail: ………………………………

 tak
 nie

Nr konta bankowego, na które
będzie kierowane wynagrodzenie
dla Wykonawcy, w przypadku
podpisania umowy
Nr konta bankowego, na które
Zamawiający zwróci wpłacone w
pieniądzu wadium
Adres e-mail do kontaktów z
Wykonawcą w trakcie realizacji
umowy/zgłaszanie
uszkodzeń
prowadzącemu serwis gwarancyjny

1

………………………………………………….

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów Eur.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
2

2

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z
urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, na warunkach określonych w SIWZ
i zgodnie z jej treścią:
Część 1 zamówienia
Wartość netto

…………………….. zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Wartość podatku VAT

Wartość brutto

(…..% VAT)

słownie: ………………………………………….

…………………….. zł

……………………………………………………..

…………………… zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Przedłużamy serwis gwarancyjny o:

12 miesięcy - ……..
24 miesiące - ……..

Część 2 zamówienia
Wartość netto

…………………….. zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Wartość podatku VAT

Wartość brutto

(…..% VAT)

słownie: ………………………………………….

…………………….. zł

……………………………………………………..

…………………… zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Przedłużamy serwis gwarancyjny o:

12 miesięcy - ……..
24 miesiące - ……..

Część 3 zamówienia
Wartość netto

…………………….. zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Wartość podatku VAT

Wartość brutto

(…..% VAT)

słownie: ………………………………………….

…………………….. zł

……………………………………………………..

…………………… zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Przedłużamy serwis gwarancyjny o:

12 miesięcy - ……..
24 miesiące - ……..
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Część 4 zamówienia3
Wartość netto za dostawę
laptopów
(mechanizm
odwróconego
VAT)

…………………….. zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

obciążenia

Za dostawę toreb i myszy
bezprzewodowych
do
laptopów

…………………zł netto

Wartość brutto ……………… zł,
…%VAT, w kwocie ……………… zł

w

tym

Łączna wartość brutto za
dostawę laptopów oraz
toreb
i
myszy
bezprzewodowych

…………………… zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Przedłużamy serwis gwarancyjny o:

12 miesięcy - ……..
24 miesiące - ……..

Część 5 zamówienia
Wartość netto

…………………….. zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Wartość podatku VAT

Wartość brutto

(…..% VAT)

słownie: ………………………………………….

…………………….. zł

……………………………………………………..

…………………… zł

słownie: ………………………………………….
……………………………………………………..

Przedłużamy serwis gwarancyjny o:

12 miesięcy - ……..
24 miesiące - ……..

Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
2) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4) akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
3

W poszczególnych pozycjach należy wpisać odpowiednio (zgodnie z Załącznikiem nr 2a Oświadczenie
Wykonawcy z art. 91 ust. 3a):
- w przypadku gdy Wykonawca ma obowiązek rozliczyć podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wpisać jako cenę ofertową kwotę brutto (netto+ podatek
VAT) oferowanego towaru,
- w przypadku gdy przedmiot zamówienia podlega mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wpisać kwotę
netto (bez kwoty podatku VAT).

4

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert;
6) oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe)
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku;
7) niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia
w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym
Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
1) Imię i nazwisko - …………………………………….
…………………………..

–

stanowisko/funkcja

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………

.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji
Wykonawcy przez osobę podpisująca ofertę.
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Załącznik nr 2a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Ja/my niżej podpisany/i
………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
i będąc należycie upoważnionym/-nymi do jego reprezentowania oświadczam/-my,
że:
1. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.4
2. Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.5
Powyższy
obowiązek
podatkowy
będzie
dotyczył
………….………………………………………………………………………………
………………………………….….6
objętych
przedmiotem
zamówienia,
podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość
netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………..…… zł7.

.....................................................2018 r.

____________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

4

W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić.

5

W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.

6

Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
7

Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego
obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.
Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) „Jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
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Załącznik nr od 2.1 do 2.5 do SIWZ

Szczegółowy formularz cenowy
CZĘŚĆ 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 1.1)
Jednoprocesorowe, wysokowydajne, zaawansowane stacje robocze - obliczeniowe i graficzne 3D (przystosowane do pracy ciągłej) przeznaczone
do wykorzystania w pracach obliczeniowych, graficznych i edytorskich: obliczeń numerycznych, przetwarzania graficznego 3D oraz
zaawansowanych prac projektowych i edytorskich (z jednym procesorem wielordzeniowym), o bardzo niskim poziomie emitowanego hałasu, z
jednym monitorem LCD wysokiej rozdzielczości wraz z instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem systemu operacyjnego (łącznie 4 szt.)
za łączną kwotę brutto: ……………………………….
W tym (wyszczególnienie):
pkt.

Nazwa urządzenia

Odniesienie do
szczegółowej
specyfikacji

Typ oferowany

Producent

Cena
jednostkowa
brutto

Liczba
szt.

Wartość brutto

Gwarancja
wymagana

Gwarancja
oferowana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wysokowydajna jednoprocesorowa stacja robocza graficzna przystosowana do zaawansowanych prac graficznych i edytorskich, a także do prac projektowych, obliczeń
numerycznych oraz przetwarzania graficznego 3D i 2D z monitorem LCD 27” min. FHD - 4 szt..
1.1
Jedn. centr. TYP-K2a

Zał. 1.1, pkt. 1.1

4

36 mies.

Monitor LCD 27” TYP-M7

Zał. 1.1, pkt. 1.1

4

36 mies.

Łączna cena zestawu 1.1 / wartość 4 zestawów

Łączna wartość stacji roboczych w Części 1

4

4
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CZĘŚĆ 2 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 1.2)

pkt.
1

Stacje robocze projektowe przeznaczone do wykorzystania w pracach naukowo-badawczych i projektowych: wielozadaniowe, przetwarzania
graficznego 2D, projektowe (z jednym procesorem wielordzeniowym), wysokiej wydajności, o bardzo niskim poziomie emitowanego hałasu, z
monitorem LCD i zasilaczem awaryjnym UPS (gdy jest on wymagany), a także jeden niezależny monitor LCD wraz z instalacją, skonfigurowaniem i
przetestowaniem systemu operacyjnego (łącznie 21 szt. zestawów komputerowych, w tym 5 szt. bez zasilacza awaryjnego UPS oraz jeden
niezależny monitor LCD)
za łączną kwotę brutto: ……………………………….
W tym (wyszczególnienie):
Odniesienie do
Cena
Liczba
Wartość brutto Gwarancja Gwarancja
Nazwa urządzenia
szczegółowej
Typ oferowany
Producent
jednostkowa
szt.
zestawów
wymagana oferowana
specyfikacji
brutto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stacje robocze projektowe: wielozadaniowe i przetwarzania graficznego 2D z monitorem 27” i zasilaczem awaryjnym UPS - 19 szt. (w tym 3 szt. bez zasilacza awaryjnego)
Jedn. centr. TYP-K3

Zał. 1.2, pkt. 2.1

19

36 mies.

Monitor LCD 27” TYP-M6

Zał. 1.2, pkt. 2.1

19

36 mies.

2.1

Cena 3 zestawów 2.1 bez zasilacza UPS
Zasilacz UPS TYP-U1

Zał. 1.2 pkt. 2.1

3
16

Cena 16 zestawów 2.1 z zasilaczem UPS
Łączna cena zestawu 2.1 / wartość 19 zestawów

36 mies.

16
19

Stacje robocze obliczeniowo - graficzne (2D) z monitorem 28” 4K (bez zasilacza awaryjnego UPS) - 2 szt.
2.2

Jedn. centr. TYP-K4

Zał. 1.2, pkt. 2.2

2

36 mies.

Monitor LCD 28” TYP-M5

Zał. 1.2, pkt. 2.2

2

36 mies.

Łączna cena zestawu 2.2 / wartość 2 zestawów

2

8

pkt.

Nazwa urządzenia

1

2

Odniesienie do
szczegółowej
specyfikacji
3

Typ oferowany

Producent

4

5

Cena
jednostkowa
brutto
6

Liczba
szt.

Wartość brutto
zestawów

Gwarancja
wymagana

Gwarancja
oferowana

7

8

9

10

Monitor 28” 4K (3840 x 2160) - 1 szt.
2.3
Monitor LCD 28” TYP-M5

Zał. 1.2, pkt. 2.3

1
Wartość 1 monitora

Łączna wartość stacji roboczych i niezależnego monitora w Części 2

1

21 + 1

36 mies.
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CZĘŚĆ 3 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 1.3)

pkt.

Podstawowe stacje robocze i komputery laboratoryjne przeznaczone do wykorzystania w pracach naukowo-badawczych, projektowych i
edytorskich: wielozadaniowe, edytorskie, przetwarzania graficznego 2D, a także projektowe oraz pomiarowo-laboratoryjne (z jednym procesorem
wielordzeniowym), wysokiej wydajności, o bardzo niskim poziomie emitowanego hałasu, z monitorem LCD a także niezależne monitory LCD wraz z
instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem systemu operacyjnego (łącznie 14 szt. zestawów komputerowych oraz 3 szt. niezależnych
monitorów LCD)
za łączną kwotę brutto: ……………………………….
W tym (wyszczególnienie):
Odniesienie do
Cena
Liczba
Wartość brutto Gwarancja Gwarancja
Nazwa urządzenia
szczegółowej
Typ oferowany
Producent
jednostkowa
szt.
zestawów
wymagana oferowana
specyfikacji
brutto
Stacja robocza wielozadaniowa i przetwarzania graficznego 2D z dwoma monitorami 34” - 1 szt.

3.1

Jedn. centralna TYP-K5

Zał. 1.3, pkt. 3.1

1

36 mies.

Monitor LCD 34” TYP-M3

Zał. 1.3, pkt. 3.1

2

36 mies.

Łączna cena zestawu 3.1 / wartość 1 zestawu

1

Stacja robocza wielozadaniowa i przetwarzania graficznego 2D z monitorem 29” - 1 szt.
3.2

Jedn. centralna TYP-K5

Zał. 1.3, pkt. 3.2

1

36 mies.

Monitor LCD 29” TYP-M4

Zał. 1.3, pkt. 3.2

1

36 mies.

Łączna cena zestawu 3.2 / wartość 1 zestawu

1

Stacja robocza wielozadaniowa i przetwarzania graficznego 2D z monitorem 32” 4K - 1 szt.
3.3

Jedn. centralna TYP-K5

Zał. 1.3, pkt. 3.3

1

36 mies.

Monitor LCD 32” TYP-M1

Zał. 1.3, pkt. 3.3

1

36 mies.

Łączna cena zestawu 3.3 / wartość 1 zestawu

1

Stacja robocza wielozadaniowa z monitorem 27” FHD (1920 x 1080) - 8 szt.
3.4
Jedn. centralna TYP-K5

Zał. 1.3, pkt. 3.4

8

36 mies.

10

pkt.

Nazwa urządzenia
Monitor LCD 27” TYP-M7

Odniesienie do
szczegółowej
specyfikacji

Typ oferowany

Cena
jednostkowa
brutto

Producent

Zał. 1.3, pkt. 3.4

Liczba
szt.
8

Łączna cena zestawu 3.4 / wartość 8 zestawów

Wartość brutto
zestawów

Gwarancja
wymagana
36 mies.

8

Komputer laboratoryjny z monitorem 21” FHD - łącznie 2 szt.
3.5

Jedn. centralna TYP-K6

Zał. 1.3, pkt. 3.5

2

36 mies.

Monitor LCD 21” TYP-M8

Zał. 1.3, pkt. 3.5

2

36 mies.

Łączna cena zestawu 3.5 / wartość 2 zestawów

2

Komputer MINI z monitorem 29” - łącznie 1 szt.
3.6

Jedn. centralna TYP-K7

Zał. 1.3, pkt. 3.6

1

24 mies.

Monitor LCD 29” TYP-M4

Zał. 1.3, pkt. 3.6

1

36 mies.

Łączna cena zestawu 3.6 / wartość 1 zestawu

1

Monitor 27” FHD - łącznie 2 szt.
3.7

Monitor LCD 27” TYP-M7

Zał. 1.3, pkt. 3.7

2
Wartość 2 monitorów

Monitor 34” IPS, LED, 3440 x 1440 z funkcją Screen Split 2.0
3.8

Monitor LCD 34” TYP-M9

36 mies.

2

- łącznie 1 szt.

Zał. 1.3, pkt. 3.8

1
Wartość 1 monitora

Łączna wartość stacji roboczych i niezależnych monitorów w Części 3

1

14 + 3

24 mies.

Gwarancja
oferowana
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CZĘŚĆ 4

(Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 1.4)

Komputery przenośne do prac eksperymentalnych wysokiej wydajności (umożliwiające mobilną pracę z aplikacjami VR, obliczeniowymi,
projektowymi i przetwarzania graficznego), a także przenośne komputery prezentacyjne i przeznaczone do akwizycji danych wraz z instalacją,
skonfigurowaniem i przetestowaniem systemu operacyjnego – łącznie 8 szt.
za łączną kwotę brutto: ……………………………….
w tym (wyszczególnienie):
pkt.

Nazwa urządzenia

Odniesienie do
szczegółowej
specyfikacji

Typ oferowany

Producent

Cena
jednostkowa
brutto

Liczba
szt.

Wartość brutto

Gwarancja
wymagana

Gwarancja
oferowana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1

Zaawansowany komputer przenośny klasy biznes z rozszerzoną pamięcią RAM, wyświetlaczem 15.6” FHD, o małej masie, wysokiej wydajności, do zastosowań
obliczeniowo-projektowych, przeznaczony do mobilnej pracy z aplikacjami obliczeniowymi, graficznymi 2D i prezentacyjnymi – 1 szt.
Komp. przenośny TYP-N1

4.2

1

36 mies.

Zaawansowany komputer przenośny klasy biznes z wyświetlaczem 14” FHD, o małej masie, wysokiej wydajności, przeznaczony do mobilnej pracy z aplikacjami
statystycznymi i graficznymi 2D – łącznie 1 szt.
Komp. przenośny TYP-N2

4.3

Zał. 1.4, pkt. 4.1

Zał. 1.4, pkt. 4.2

1

36 mies.

Zaawansowany komputer przenośny z wyświetlaczem 15.6” FHD, o małej masie, wysokiej wydajności, przeznaczony do mobilnej pracy z aplikacjami obliczeniowymi,
graficznymi i prezentacyjnymi – łącznie 2 szt.
Komp. przenośny TYP-N3

Zał. 1.4, pkt. 4.3

2

36 mies.

Ekonomiczny komputer przenośny projektowy i wielozadaniowy z wyświetlaczem 15,6” FHD, przeznaczony do prac projektowych i obróbki graficznej 2D - 1 szt.
4.4
Komp. przenośny TYP-N4

4.5

1

36 mies.

Wysokowydajny komputer przenośny z wyświetlaczem 15.6” FHD (1920 x 1080), przeznaczony do mobilnych prac eksperymentalnych z aplikacjami VR, obliczeniowymi i
graficznymi 3D – 1 szt.
Komp. przenośny TYP-N5

4.6

Zał. 1.4, pkt. 4.4

Zał. 1.4, pkt. 4.5

1

24 mies.

Wydajny komputer przenośny klasy biznes o bardzo małej masie, z wyświetlaczem 14” o rozdzielczości FHD lub wyższej, z dużym dyskiem SSD, przeznaczony do akwizycji
i przetwarzania danych w terenie, mobilnych prac obliczeniowych i prezentacji wyników 2D i 3D – 1 szt.
Komp. przenośny TYP-N6

Zał. 1.4, pkt. 4.6

1

36 mies.

12

pkt.

Nazwa urządzenia

Odniesienie do
szczegółowej
specyfikacji

Typ oferowany

Producent

Cena
jednostkowa
brutto

Liczba
szt.

Wartość brutto

Gwarancja
wymagana

Gwarancja
oferowana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.7

Wydajny ekonomiczny komputer przenośny o bardzo małej masie z wyświetlaczem 13.3” o rozdzielczości FHD lub wyższej, przeznaczony do mobilnych prac projektowych
2D i akwizycji danych – 1 szt.
Komp. przenośny TYP-N7

Zał. 1.4, pkt. 4.7

1

Łączna wartość komputerów przenośnych w Części 4

8

24 mies.
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CZĘŚĆ 5

(Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 1.5)

Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skaner, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 11 szt.)
za łączną kwotę brutto: ……………………………….
w tym (wyszczególnienie):
pkt.
5.1

Nazwa urządzenia

Odniesienie do
szczegółowej
specyfikacji

Typ oferowany

Producent

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Gwarancja
wymagana

Drukarki laserowe z przewodami umożliwiającymi połączenie z komputerem – łącznie 3 szt.

Drukarka laserowa mono, duplex,
sieć, A4 TYP-D1
Drukarka laserowa kolor, duplex,
5.1.2.
sieć, A4 TYP-D2
5.1.1.

Zał. 1.5, pkt. 5.1.1

2

12 mies.

Zał. 1.5, pkt. 5.1.2

2

12 mies.

Łączna wartość drukarek laserowych
5.2

Skaner płaski, fotograficzny, kolorowy, A4, do zdjęć i klisz (z przewodem łączącym z komputerem) – 1 szt.

5.2

Skaner płaski, kolorowy, do zdjęć i
klisz, A4
TYP-S1

Zał. 1.5, pkt. 5.2

4

1
Łączna wartość skanerów

5.3

Liczba
szt.

12 mies.

1

Urządzenia wielofunkcyjne (z przewodami połączeniowymi z komputerem) laserowe i atramentowe kolorowe – łącznie 6 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne wys. roz.
Zał. 1.5, pkt. 5.3.1
laserowe, kolor, A4
TYP-UW1
Urządzenie wielofunkcyjne
5.3.2.
Zał. 1.5, pkt. 5.3.2
laserowe, kolor, A4
TYP-UW2
Urządzenie wielofunkcyjne atrament.
5.3.3.
Zał. 1.5, pkt. 5.3.3
kolor, A4
TYP-UW3
5.3.1.

2

36 mies.

2

12 mies.

2

12 mies.

Łączna wartość urządzeń wielofunkcyjnych

6

Łączna wartość komputerowego sprzętu peryferyjnego w Części 5

11

Gwarancja
oferowana
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane do postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego
Część I:
Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej
Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
telefon: 22 623 37 98, e-mail: ilnie@ciop.pl
2. Tytuł zamówienia „Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego z
urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem”
3. Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TA/ZP-5/2018

Część II:
Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..………
telefon: ………………………… faks ………………………………
e-mail: …………………………………………
B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy
Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób)
upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
b) Stanowisko/Działający jako:
………………………………………………………………………………………..………..
c) telefon: …………………………………………………….
d) e-mail: …………………………………………………...
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Część III:
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i
oprogramowaniem, prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
.....................................................2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
..................................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
..................................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/-y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie
spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

..................................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Część IV:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i
oprogramowaniem, oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ.

..................................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

INFORMACJA W
PODMIOTÓW:

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..................................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie
spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

..................................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Informacja o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp
Przystępując do postępowania na dostawę specjalistycznego sprzętu
komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, nr
sprawy: TA/ZP-5/2018,
działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................................... 2018 r.

_________________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

___________________________________________________________________

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………
(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę)

..................................................... 2018 r.

____________________________
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

