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Załącznik nr 2 do SIWZ 1-T-PN-2020         
 
  

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

 Numer sprawy: 1-T-PN-2020  

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy:  ............................................................................ 

Adres Wykonawcy:  ................................................ ………………….. 

Kod i miejscowość:  ……………………………………………………… 

   

Adres poczty elektronicznej:  ............................................................................ 

Strona internetowa:  ............................................................................ 

 

Numer telefonu:  ……....................................................................  

Numer faksu:   ............................................................................ 

 

Numer REGON/KRS/CEIDG: ............................................................................ 

Numer NIP/PESEL  ……………………………………………………… 

 

 

 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: mikro*, małe*,  średnie*, duże* 

* niepotrzebne skreślić 

 

*) Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6. 05. 2003 r. dot. definicji 

 mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. UE L 124 z 20. 05.2003 r., str. 36): 

mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób  i którego roczny     

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR 

małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób  i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR 

średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii 

należy wpisać „duże”. 

 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki 

cywilne) 

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez 

dwa lub więcej podmioty gospodarcze(konsorcja/spółki cywilne) jest:  

 

Stanowisko           ............................................................... 

Imię i nazwisko           ............................................................... 

Tel./faks/e-mail  ............................................................... 

Uwagi: …..…………............................................................................................. 
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Nazwy, adresy i dane teleadresowe pozostałych Wykonawców ...............................................................

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

 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: mikro*, małe*,  średnie*, duże* 

* niepotrzebne skreślić 

(należy wskazać kategorię dla każdego konsorcjanta) 

 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. al. J. Słowackiego 22  

30-007 Kraków. 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

Zgodnie z ogłoszonym postępowaniem o zamówienie publiczne nr 1-T-PN-2020 na:  dostawę  

urządzeń wielofunkcyjnych drukujących, kopiujących i skanujących  do siedziby Radia Kraków 

przy Al. J. Słowackiego 22 w Krakowie i ich serwis przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania 

umowy: 

oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując  niżej wymienione stawki: 

 

Koszty dzierżawy 

 

 
Rodzaj urządzenia 

Cena 

jednostkowa 

za miesiąc 

dzierżawy 
PLN 

Ilość  
m –cy 

 

Wartość 

netto 

zamówienia 
PLN 

Stawka 

VAT% 

Wartość 

brutto sumy 

rat 

dzierżawy 
PLN 

Wielofunkcyjne korytarzowe 

urządzenie drukujące  
w kolorze - szt. 1  

Nazwa urządzenia nadana przez 

producenta: 

………………………………… 

 48   ………  

Wielofunkcyjne korytarzowe 

urządzenie drukujące 

monochromatycznie - szt. 2 

Nazwa urządzenia nadana przez 

producenta: 

………………………………… 

 48   ………  

Wielofunkcyjne korytarzowe 

urządzenie drukujące 

monochromatycznie - szt. 1  

Nazwa urządzenia nadana przez 

producenta: 

………………………………… 

 48   ………  

Wielofunkcyjne nabiurkowe 

urządzenie drukujące w kolorze 

- szt. 1  

Nazwa urządzenia nadana przez 

 48   ………  
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producenta: 

………………………………… 

 

Koszty kompleksowych usług związanych z eksploatacją urządzeń 

     

 

Rodzaj urządzenia 

Cena 

jednostkowa za 

wykonanie 

kopii/wydruku 

formatu A4 

brutto 

Prognozowana 

ilość 

kopii/wydruków 

w trakcie 

trwania umowy 

Wartość brutto przy 

realizacji 

prognozowanego 

nakładu 

 W PLN 

Wielofunkcyjne korytarzowe 

urządzenie drukujące w kolorze szt.1  

Wielofunkcyjne korytarzowe 

urządzenie drukujące 

monochromatycznie szt. 3 

Monochr. 

………….. zł  
765 000 ………………. 

Kolorowa 

……………zł  
85 0000 ……………….. 

Wielofunkcyjne nabiurkowe 

urządzenie drukujące  

w kolorze - szt. 1  

 

Monochr. 

………….. zł  
35 000 ……………….. 

Kolorowa 

…………… zł  
15 000 ……………… 

 

UWAGA: podana ilość kopii/wydruków jest prognozą i w żadnym razie nie zobowiązuje 

Zamawiającego do wykonania tego limitu. Rozliczanie kosztów serwisu nastąpi wyłącznie wg 

bieżących comiesięcznych wskazań liczników urządzeń. 

 

Łączna wartość zamówienia (suma rat dzierżawy i prognozy wydruków kolor i mono) 

 
Wartość zamówienia netto [PLN] 

 
VAT 23% [PLN] 

 
Wartość zamówienia brutto [PLN] 

 

 

 

  

 

(netto słownie: ...................................................................................................) 

brutto słownie: …................................................................................................) 

  

deklarujemy czas reakcji serwisu (przystąpienie do czynności serwisowych)  ……… godzin/y od 

momentu otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu awarii  

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:  

 

Informuję, że: wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego*. 

 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług*: 

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

.  
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług 

powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to: 

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

1. Oświadczamy, iż wykazane w Wykazie robót dostaw zamówienia zostały wykonane w sposób 

należyty.  

 

 

Zastrzeżenie Wykonawcy 

 

 Informacje zawarte na stronach od nr  … do nr …  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** 

**) pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne. W przypadku 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie 

zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych 

uprawniających do dokonania zastrzeżenia. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje 

podlegają  ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez 

wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających  

do dokonania zastrzeżenia (nie później niż w chwili  składania informacji Zamawiającemu) może 

spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim 

przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek 

ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę 

 przedsiębiorstwa osobom trzecim. 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

  

1. Wykonanie zamówienia 

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w ofercie oraz w sposób 

zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej. 

  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:  …………………    w formie: …………………………….. 

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

 

3. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  

na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

 

4. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

5. Oświadczamy, iż zapewnimy kompleksowe świadczenie usług serwisowych związanych z 

eksploatacją dostarczonych urządzeń zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ, 

zgodnie z cenami określonymi w nin. ofercie 

 

 

Oświadczenia  
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1. SIWZ 

 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) Oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do projektu umowy dzierżawy; 

4) Składając ofertę akceptujemy postanowienia SIWZ dot. przetwarzania danych osobowych; 

 5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

2. Podwykonawcy 

  Oświadczam, że Zamówienie wykonam sam tj. bez udziału podwykonawców* 

  Oświadczam, że Zamówienie wykonam przy udziale następującego/cych  podwykonawcy/ów * (o ile 

są już znani): 

     

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

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

   (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) 

    

3. Poleganie na zasobach innych podmiotu/ów (jeżeli dotyczy) …… 

    Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotów: 

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

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

……………..,……..  

(Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe,   telefon, osoby 

uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca . 

 

w następującym zakresie  …………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………….. 

 

4. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ………………………………, 

    w formie: …………………………………………………………………………… 

 

    Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

    ………………………..………………………………………….  

 

Do niniejszej oferty załączamy:  

 

1) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli 

dotyczy); 

2) Zobowiązanie  innego/ych podmiotu / podmiotów, na którego/ych zasobach  polega Wykonawca  

 do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli 

dotyczy); 

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia; 

4)  Wykaz zrealizowanych dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia    

5)  Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej  ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 

6) Parafowany projekt umowy 

7) Wykaz osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym 
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Oferta wraz z załącznikami zawiera …. ponumerowanych stron 

 

 

 

Data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


