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Załącznik nr 7 do SIWZ  

…………………………………………………………………     

………………………………………………………………… 

…………………………………………...…………………… 
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy, dane kontaktowe) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………...…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 

rdzeniowej infrastruktury sieci LAN: 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami (oraz wyjaśnieniami 

i zmianami SIWZ - jeżeli takie były) i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie Zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej  

 

ofercie za łączną cenę ……………………….. zł brutto,  słownie ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto. 

OFERUJEMY w ramach kryterium: 

a) 

Gwarancja m-ce  Właściwe wypełnić  

36-59  

60  

wieczysta  

 

b) 

Serwis  Właściwe wypełnić 

Next Business Dey płatny  

Next Business Dey bezpłatny  
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4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

5. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 

6. ZAMÓWIENIE ZAMIERZAMY ZREALIZOWAĆ samodzielnie / przy udziale 

podwykonawców* 

Jeżeli Wykonawca zamierza realizować Zamówienie przy udziale podwykonawców, 

wypełnia poniższą tabelę: 

 

Lp. 

Opis części (czynności) Zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez 

podwykonawcę 

Nazwa podwykonawcy 

   

   

   

 

7. ZAMÓWIENIE ZAMIERZAMY ZREALIZOWAĆ polegając na zasobach innego podmiotu 

. Oświadczam, ze w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ, polegam na zasobach  

następującego/ych podmiotu/ów 

 

Lp. 
Zakres polegania na zasobach  innych podmiotów 

 

Nazwa podmiotu 

   

   

   

 

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… stronach.  

10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem /małym/średnim 

przedsiębiorstwem  

11. OŚWIADCZAMY, że sprzęt zaoferowany i wyspecyfikowany przeze nas jest 

równoważny z opisem wymagań minimalnych wymaganych przez Zamawiającego 

w SOPZ, co wykazujemy w Załączniku nr 8 do SIWZ, wskazując odpowiednio 

parametry równoważne zaoferowanego sprzętu. 

12. INFORMUJEMY, że dokument - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej), jest dostępny w formie elektronicznej pod 

następującym adresem internetowym ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
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13. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do 

nr … stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje 

i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne. 
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym 

tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 

mająca wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 

 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: * 

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

2. …………………………………………………….. 

3. …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
(miejscowość i data)  (podpis osoby/ ób uprawnionej/ ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

*  Niewłaściwe skreślić, właściwe wypełnić 
 


