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                                                                                                                załącznik nr 1 do SIWZ 
/załącznik nr 1 do umowy 

      
 
     

 
                            (pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA  

dotyczy:   usługi dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami 

przenośnymi w usłudze SaaS 

Ja/ My niżej podpisany/i: 

…………………………………………………………………………………………………………  
(reprezentacja zgodna z wpisem do KRS/CEIDG lub pełnomocnictwem),  

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa: 

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

Siedziba: 
………….…………………………………………………………………………….………….……. 
(ulica, nr domu/nr lokalu, miejscowość, województwo) 

NIP: …………………….…………… REGON  ……………………………….. 

nr tel. …..………………… nr fax …………………………. 

Osoba do kontaktów: …………………………………….....nr tel. ………………………..  

e-mail: …..……………………..…….……………............................................................ 

Adres do korespondencji: ..…………..………………………………………………….…. 

odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego  

  Oświadczamy, że: 

1.  Cena łączna oferty  wynosi ……………………………… zł brutto, zgodnie z poniższą tabelą: 

L.
p. 

Asortyment Liczba 
miesięcy 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto  

[kol. 3x4] 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku VAT  

[kol. 5x6] 

                     Wartość brutto 
                                        [kol. 5+7] 

   

(PLN) (PLN) (%) (PLN)                                            (PLN)     
1 2 3 4 5 6 7  8  8     
1. Zapewnienie dostępu do Systemu 

MDM/MAM oraz usługi wsparcia 
technicznego w okresie 

rozliczeniowym 

36   23% 
 

      

Łączna wartość   23% 
 

      

Uwaga: cena jednostkowa projektu wdrożeniowo-technicznego nie może być wyższa niż 1% całości zamówienia 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ. 

3. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z treścią SIWZ. 
4. Oferujemy następujące dodatkowe funkcjonalności (kryterium oceny ofert): 

L.p. dodatkowe funkcjonalności 

1 
Wszystkie wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia funkcjonalności konfigurowane są z poziomu 
centralnej konsoli zarządzającej rozwiązania 

 

2 Rozwiązanie posiada wsparcie dla wieloczynnikowej autoryzacji (ang. Multi-Factor Authentication)  

3 
Rozwiązanie posiada wbudowane narzędzia wspierające zdalne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów  
z urządzeniem przenośnym 

 

4 
Wsparcie dla audytów zgodności konfiguracji/zawartości telefonu z ustalonym wzorcem (ang. IT/ Security 
Compliance) odbywają się w określony, regularny i automatyczny sposób, co najmniej raz na 48h 

 

5 
Wsparcie dla rozwiązań typu kioskowego (uruchomiona jedna aplikacja na urządzeniu przenośnym, bez 
możliwości jej wyłączenia) 
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W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę - Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt i uzna, że Wykonawca  

nie zaoferował dodatkowej funkcjonalności.  

5. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz (ewentualnymi) 
zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w niej zawarte.  

6. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty 
jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy na podstawie załączonego do SIWZ wzoru. 

7.  Akceptujemy termin płatności – zgodnie ze wzorem umowy.  

8.  Konto bankowe Wykonawcy jest / nie jest * rachunkiem ROR. 
* niepotrzebne skreślić 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni, licząc  
od terminu składania ofert. 

10. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom (jeżeli są na tym etapie znani) 
następujące części zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać samodzielnie przedmiot zamówienia  

nie wypełnia poniższego oświadczenia):  
PODWYKONAWCY:  

Lp. Zakres Nazwa firmy 

1.   

…..   

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu w powyższym punkcie, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza wykonać całość 
zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

11. Wnieśliśmy wadium w dniu …………………………...... w kwocie: …………………………… 

w formie: ………………………………. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić do: 
Nazwa banku ………………………………………….........  
Nr konta bankowego ……………………………….…..….. 
z zastrzeżeniem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

1) 
rozporządzenie 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, str. 1).  
* 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). 

13. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 
233 K.K. – odpowiedzialność karna). 

14. Oferta została złożona na ......... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych  
od nr ..... do nr ..... 

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
         1/ ................................................................................. 
        2/ ................................................................................. 
        3/ ................................................................................ 
               4/ ................................................................................ 

 

 

  dnia            
       (miejscowość)                                                                                                                                                  

                                                                                                                           ………………………………………………………….. 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy /  osoby (osób) 
uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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         załącznik nr 2 do SIWZ  

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW  

załączyć do oferty, jeżeli dotyczy 

 
Nazwa 
podmiotu: 
 
 

 

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

Adres: ............................................................................................................. 

 

1. Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji nw. zasobów: 

a) doświadczenia*  dla potwierdzenia warunku z Rozdziału III ust. 1 pkt b SIWZ. 

b) dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia* dla potwierdzenia 

warunku z Rozdziału III ust. 1 pkt c SIWZ:  

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

       imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

c) sytuacji finansowej*  dla potwierdzenia warunku z Rozdziału III pkt 1 lit. d SIWZ.  

*niepotrzebne należy skreślić 

2. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:  

……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

……………………………………………………………………………………………………… 

wobec:  
 

…………………………………..……………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy, na rzecz którego zaciągane jest zobowiązane) 

 
 

 
 
 
  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka innego 
podmiotu/osoby/osób uprawnionej do występowania  

w imieniu innego podmiotu) 
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                                                                                                                                   załącznik nr 3 do SIWZ 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - składane przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

                                                 

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Nazwa 

Wykonawcy:  
................................................................................................... 

Adres: ...................................................................................................... 

 

Przedmiot 

zamówienia 
Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami 

przenośnymi w usłudze SaaS 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2017 poz. 229 z późn. zm.)  przynależymy do tej samej grupy kapitałowej 

co Wykonawca: 

 

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

W przypadku Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, mogą złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem 

dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy / osoby 

(osób) uprawnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy) 

_________________________________________________________________ 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2017 poz. 229 z późn. zm.)  nie przynależymy do tej samej grupy 

kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu. 

 

  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy / osoby 

(osób) uprawnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                                                                              
 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 

............................................................................................................ 

Adres: ............................................................................................................. 

Przedmiot 

zamówienia 
Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania 

urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Odpowiadając na wezwanie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu składamy 

oświadczenie: 

- o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

- o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

- o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 

ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; 

- o braku wydania wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  

o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP; 

- o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

 

 

  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy / osoby 

(osób) uprawnionej do występowania w imieniu 

Wykonawcy/podmiotu) 

 

 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna)  

- oświadczenie składa każdy z podmiotów osobno  
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Załącznik nr 6 do SIWZ                                                                                                                              
 

 

 
Przedmiot 

zamówienia 
Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami 

przenośnymi w usłudze SaaS 

WYKAZ USŁUG 
 

  Lp. Przedmiot usługi 

Wartość  
usługi brutto 

(min. 1 000 000 zł 
brutto) 

Data rozpoczęcia  
oraz data zakończenia 

usługi 
 (dzień, miesiąc, rok)       

 

Odbiorca na rzecz, 
którego były wykonane 

usługi 
 

Wykonawca*  
               (pełna nazwa) 

 
 

1. 
 

 

usługa polegająca na 
wdrożeniu i 

uruchomieniu oraz 
konfiguracji 

oferowanego systemu 
MDM/MAM do 
zarządzania 

urządzeniami 
przenośnymi wraz z 

aplikacjami  

………………. 
 

zł brutto 

 od  …-…-…… 
 
 do  …-…-…… 

  

2.  

usługa polegająca na 
wdrożeniu i 

uruchomieniu oraz 
konfiguracji 

oferowanego systemu 
MDM/MAM do 
zarządzania 

urządzeniami 
przenośnymi wraz z 

aplikacjami 

………………. 
 

zł brutto 

od  …-…-…… 
 
do  …-…-…… 

  

 

Do wykazu załączam dowody określające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane / są wykonywane należycie.  

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie 
nimi dysponował w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia – wzór załącznika nr 2 
do SIWZ.  

 
*     W kolumnie „Wykonawca” należy podać: 
- nazwę i adres Wykonawcy, który wykonywał/wykonuje usługę w przypadku podmiotów występujących wspólnie; 
- nazwę i adres podmiotu, na którego doświadczeniu polega Wykonawca (zgodnie z art. 22a ustawy PZP); 

 
 
 

  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy / osoby 

(osób) uprawnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
Nazwa 
Wykonawcy:  

................................................................................................... 

Adres: .................................................................................................... 
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     Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

                              WYKAZ OSÓB                  

Nazwa 

Wykonawcy:  

 

...................................................................................................... 

Adres:  ...................................................................................................... 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami 

przenośnymi w usłudze SaaS 

 

Imię i nazwisko uprawnienia 
(zaznaczyć odpowiednio)  

Informacja o podstawie 

do dysponowania osobami 

Podmiot, na którego osobach 
Wykonawca polega 

(nazwa, adres, tel./fax) 

………………….. 

posiada wydany przez producenta lub jego autoryzowanego 

przedstawiciela oprogramowania certyfikat poświadczający, że została 

przeszkolona przez producenta oprogramowania lub jego 

autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wdrażania i konfiguracji 

oferowanego systemu MDM/MAM:  

 

 TAK   /     NIE 
 

nazwa certyfikatu: …………………………………………… 
 

 
 Dysponowanie pośrednie*  

- należy wpisać formę współpracy  

(umowa zlecenie,/umowa o dzieło/ itp.)  
 

…………………………………. 
i załączam wypełniony druk, zgodnie  

z załącznikiem nr 2 
 

   Dysponowanie bezpośrednie** 
- należy wpisać formę współpracy  
(umowa o pracę/ umowa zlecenie/ 

umowa o dzieło/ samozatrudnienie się 
osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą)  
 

…………………………………… 
 

 

………………….. 

posiada wydany przez producenta lub jego autoryzowanego 

przedstawiciela oprogramowania certyfikat poświadczający, że została 

przeszkolona przez producenta oprogramowania lub jego 

autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wdrażania i konfiguracji 

oferowanego systemu MDM/MAM:  
 

 TAK   /     NIE 
 

nazwa certyfikatu: …………………………………………… 
 
 

 
  

 Dysponowanie pośrednie*  
- należy wpisać formę współpracy  

(umowa zlecenie,/umowa o dzieło/ itp.)  
 

…………………………………. 

i załączam wypełniony druk, zgodnie  
z załącznikiem nr 2 

 
   Dysponowanie bezpośrednie** 

- należy wpisać formę współpracy  
(umowa o pracę/ umowa zlecenie/ 

umowa o dzieło/ samozatrudnienie się 
osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą)  
 

     …………………………………… 
 

 

 
Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie nimi dysponował  
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonywania zamówienia – należy załączyć pisemne zobowiązanie zgodnie z poniższą regułą: 
*Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tzn. 
podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują 
pracownika – w takiej sytuacji należy złożyć wypełniony i podpisany dokument, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.  
**Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawca, a osobą/osobami, na dysponowanie której/których 
powołuje się Wykonawca. Bez znaczenia jest tu charakter prawny takiego stosunku, tzn. czy jest to umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa  
o dzieło, czy też samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W takim przypadku nie należy składać dokumentu, stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ.  
 
 
 
 

  dnia      
                                                                                                                                                                                                                    (czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób  
                                                                                                                                                                                                                              uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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                                                                                                                    Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego  

z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, 

 Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony 

Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz 

strony internetowej (www.udt.gov.pl),   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia nr ZP-DI-80/18 na usługę 

dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze 

SaaS, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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