
   
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 
 
..................Dnia............................ 

      
 

Innobaltica Sp. z o. o. 
ul. Równa 19/21 
80-172 Gdańsk  
    
  

OFERTA 
na 

Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i 
przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz 

systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności 
regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z 

transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” 
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................................  
Adres siedziby: ......................................................................................................................................... 
NIP:………………………………………......................REGON…………………….............………………... 
Tel.................................................................Fax....................................................................................... 
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. Cena oferty: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę ryczałtową: 
 
Cena całkowita brutto…………………………………………………………….zł 
 
W tym stawka VAT ……….. % (………………………….zł) 
 
Wartość netto …………………………………………….. zł 
 
Na cenę ofertową całkowitą zamówienia składają się: 
 

Lp. Przedmiot Zamówienia (pozycja SIWZ) Wartość 
netto 

Vat Wartość 
brutto 

1 III.1.1)a.-f. Cena za budowę systemu 
informatycznego PZUM oraz jego wdrożenie 

   

2 III.1.1)g. Cena za usługi w okresie 1 roku 
eksploatacji 
Oferta w poz. 2 nie może być niższa niż 10% 
oferty z poz. 1 

   

Zamówienie Podstawowe - Razem poz. 1 + 2    

3 III.1.2)a. Cena za usługę modyfikacji systemu w 
wymiarze 10000 r-g lub mniejszym - w ramach 
„prawa opcji” 
Cena r-g …………………… zł netto x 10000r-g 

   

4 III.1.2)b. wraz z elementami wskazanymi w pkt. 
III w ppkt.: 1.1)a, 1.1)c, 1.1)d, 1.1)e, 1.1)f, Cena 
za budow i wdrożenie systemu PZUM w ramach 
kolejnych PTZ obsługiwanych przez gminy jak 
niżej - w ramach „prawa opcji” 
Poz. 4 to suma poz. 4.1 – 4.7 

   

4.1 Chojnice    

4.2 Lębork    

4.3 Malbork    

4.4 Słupsk    

4.5 Starogard Gdański    

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



   
 

4.6 Tczew    

4.7 Wejherowo    

5 III.1.2)b. wraz z elementami wskazanymi w pkt. 
III 1.1)g, Cena za usługi w okresie 1 roku 
eksploatacji w ramach kolejnych PTZ 
obsługiwanych przez gminy jak niżej - w ramach 
„prawa opcji” 
Poz. 5 to suma poz. 5.1 – 5.7 

   

5.1 Chojnice    

5.2 Lębork    

5.3 Malbork    

5.4 Słupsk    

5.5 Starogard Gdański    

5.6 Tczew    

5.7 Wejherowo    

6 III.1.2)c. Cena za usługi dostępu do zasobów - 
Architektura Infrastrukturalna - w ramach „prawa 
opcji” 
Poz. 6. to suma poz. 6.1 – 6.2 
 

   

6.1 W okresie wdrożenia  
Poz. 6.1 to suma poz. 6.1.1 – 6.1.4 

   

6.1.1 Architektura Testowa    

6.1.2 Architektura Developerska    

6.1.3 Architektura Podstawowa    

6.1.4 Architektura Rozszerzona    

6.2 W okresie 1 roku eksploatacji 
Poz. 6.2 to suma poz. 6.2.1 – 6.2.4 

   

6.2.1 Architektura Testowa    

6.2.2 Architektura Developerska    

6.2.3 Architektura Podstawowa    

6.2.4 Architektura Rozszerzona    

 „Prawo Opcji” - Razem poz. 3+4+5+6    

Cena Ofertowa - SUMA    

 
III. Podejście do realizacji projektu 
Podejście do realizacji projektu zostało opisane w Załączniku nr 7 do SIWZ - Podejście do realizacji 
projektu. 
IV. Proponowany zespół wdrożeniowy oraz oczekiwania co do składu zespołu po stronie 
Zamawiającego 
 
Proponowany zespół wdrożeniowy oraz oczekiwania co do składu zespołu po stronie Zamawiającego 
został opisany w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz osób. 
 
V. Architektura Infrastrukturalna proponowanego rozwiązania 
 
Architektura Infrastrukturalna proponowanego rozwiązania została dołączona w formie excela, 
przygotowanego za pomocą kalkulatora Azure (https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/) i 
zawiera spis komponentów. Przedstawiona architektura infrastrukturalna stanowi integralną część 
oferty. 
 
VI. SLA 
 
Wykonawca deklaruje poziom SLA dla 

a) SLA Aplikacyjnego……………………………………% 
b) SLA Sprzętowego…………………………………… % 
c) Wykonawca deklaruje Czas Naprawy w przypadku Błędu krytycznego - ………………… minut 
d) Wykonawca deklaruje Czas Naprawy w przypadku Błędu ważnego - ………………… minut 

 
 
 
 

https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/
https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/


   
 

VII. Płatność 
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty otrzymania 
faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura 
dotyczy. 
 
VIII. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców:  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał 
całość zamówienia publicznego osobiście.   

 
IX. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:        TAK         NIE       – odpowiednie zakreślić. 
2. Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE – odpowiednie 

zakreślić 
3. Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK    NIE – odpowiednie 

zakreślić 
4. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………………………………… 

2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 
5. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz we Wzorze umowy, oraz że 

akceptuje je w całości.  
6. Uważam się za związanego ofertą przez 90 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert, 
7. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze 
Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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 lub wskazanie „nie dotyczy”). 

9. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być 
udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o 
przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419) w oparciu o następujące uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi 
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 

 
X. Załączniki 

1. Architektura Infrastrukturalna proponowanego rozwiązania w formie excela, przygotowanego 
za pomocą kalkulatora Azure (https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/) 

2. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób 
3. Załącznik nr 7 do SIWZ - Podejście do realizacji projektu 

https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/
https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/

