
str. 1/4 
 

 

   Załącznik nr 2 do SIWZ        

 

 ………………………………….               Załącznik nr 2 do SIWZ 
     (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) 

 

         21WOG-SZP.2712.14.2021 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

..................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

 

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

(dokładny adres (siedziba) Wykonawcy) 

 

 

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

(nr KRS lub CEiDG) 
 

 

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

  (telefon, adres e-mail.) 
 

1. Przedmiot oferty na : 

Usługa zakupu aktualizacji oprogramowania. 

(POSTĘPOWANIE NR 12/SZP/2021) 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ,  

w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym zał. nr 1 do SWZ, za cenę: 

Lp. 
Wyszczególnienie 

przedmiotu zamówienia 

Cena brutto oferty (PLN) 
 (zgodna z ceną wskazaną  
w Formularzu Cenowym) 

1.  

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1:  

Elbląg wsparcie – aktualizacja 

oprogramowania Vmware. 

 

 

2.  

 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2: 

Elbląg wsparcie – aktualizacja  

oprogramowania McAfee 

 

 

 

3.  
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3: 

Elbląg wsparcie – aktualizacja 

oprogramowania Symantec, Veeam.  
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3.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:  

dla części zamówienia nr 1 – od daty podpisania umowy - zgodnie  

z terminami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  

nr 1 do SWZ na 12 miesięcy; 

dla części zamówienia nr 2 – od daty podpisania umowy jednak nie wcześniej niż do 

dnia 01.01.2022 r. na 12 miesięcy; 

dla części zamówienia nr 3 - od daty podpisania umowy - zgodnie  

z terminami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  

nr 1 do SWZ na 12 miesięcy. 

dla części zamówienia nr 4 - od daty podpisania umowy jednak 

nie wcześniej niż od dnia 12.12.2021 r. na 12 miesięcy. 

3. Oświadczamy, że SWZ i zawarte w niej warunki płatności zostały przez nas 

zaakceptowane.  

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SWZ. 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia: 

1) wykonamy sami,** 

2) zamówienie zamierzamy powierzyć podwykonawcom** 

a) podwykonawca nr 1: 

 firma podwykonawcy (nazwa i adres): 

……………………………………………………………………………….., 

 część (zakres) zamówienia dotyczący podwykonawcy nr 1 

………………………………………………………………………………… 

b) podwykonawca nr 2: 

 firma podwykonawcy (nazwa i adres): 

……………………………………………………………………………….., 

 część (zakres) zamówienia dotyczący podwykonawcy nr 2 

………………………………………………………………………………… 

 (informacje w zakresie podwykonawców należy powtórzyć stosownie do ich 

liczby) 

4.  

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4: 

Elbląg wsparcie – aktualizacja 

oprogramowania Adobe. 
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    ** niepotrzebne skreślić; brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie,                  

że Wykonawca na etapie składania ofert nie deklaruje udziału podwykonawców  

w realizacji zamówienia.  

6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję/my, że wybór mojej/ naszej oferty 

będzie***/ nie będzie*** prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku 

podatkowego (tzw. „Vat odwrócony”): 

1) powstanie obowiązku podatkowego dotyczy***: 

…………………………………………………………………………….. 

(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego) 

 

2) wartość towaru lub usługi określonych w ppkt 1, bez podatku od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć Zamawiający wynosi:***: 

……………………………………………………………………………… 

 

*** niepotrzebne skreślić; brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że po 

stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 91 

ust. 3a ustawy Pzp. 

 

8. Oświadczamy, że w pozycjach ………………………………….. ( należy wskazać pozycje 

z formularza cenowego, dla których Wykonawca oferuje produkt równoważny) zaoferowane 

produkty równoważne spełniają następujące parametry równoważności  

 1) oprogramowanie jest dopuszczone do użytkowania w systemach NATO; 

2) oprogramowanie jest kompatybilne z wymienionym typem oprogramowania oraz 

posiada wszystkie jego cechy funkcjonalne; 

3) w ramach dostarczonego wsparcia producent zapewnia gwarancję prawną, 

chroniącą użytkownika przed naruszeniem praw stron trzecich; 

4) oprogramowanie posiada wsparcie techniczne; 

5) zastosowanie rozwiązania równoważnego nie wymaga żadnych nakładów po 

stronie Zamawiającego, celem dostosowania do niego aktualnie posiadanej przez 

Zamawiającego infrastruktury. Wszelkie niezbędne prace adaptacyjne ( jeśli 

wystąpi potrzeba ich wykonania), zostaną przez nas zrealizowane. Dostarczymy 

dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych. W przypadku, gdy 

zaoferowane przez nas oprogramowanie równoważne nie będzie poprawnie 

współpracować ze środowiskiem wirtualizacyjnym u Zamawiającego lub 

spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury u Zamawiającego, 

podejmiemy na własny koszt wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia 

sprawnego działania infrastruktury, w tym dokonamy ewentualnych niezbędnych 

modyfikacji po odinstalowaniu oprogramowania. 
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W przypadku braku wypełnienia powyższego oświadczenia, jednoznaczne będzie,  

że Wykonawca nie zaoferował produktów równoważnych. 

 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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, str. 1), dalej 

„RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy 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, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

Załączniki:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

***** w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty.  

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
 


