
Załącznik nr 1 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 /Imię i Nazwisko Wykonawcy 

OFERTA 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na realizację zadania pn.: 

 

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

 

Wykonawca ........................................................................................................................... 

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

Tel.: ................................... Faks: .............................. Adres e-mail: .......................................... 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 wariant 1 za kwotę: 

netto ......................... + VAT .......... % ....................... = ................................... zł brutto,  

słownie ..........................................................................................................................… 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 wariant 2 za kwotę: 

netto ......................... + VAT .......... % ....................... = ................................... zł brutto,  

słownie ..........................................................................................................................… 

Lp Nazwa Cena 

netto 

sztuk Cena ogółem 

netto 

Cena ogółem  

brutto 

1 Serwer  2   

2 Macierz  1   

3 UPS  1   

4 Switch  2   

5 Utrzymanie sprawności 

infrastruktury (10 godzin x 12 

miesięcy x 3 lata) 

 360   

 Wariant 1     

6 MS Windows 2019 standard  4   

7 MS Windows Server 2019 

Device CAL 

 100   

8 MS Windows 10 Pro box  3   

 Wariant 2     

9 SPLA - Licencja dla 4 maszyn 

wirtualnych na 3 lata 

 1   

10 MS Windows 10 Pro box  3   

 

 

 

 



3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pakiecie 2 za kwotę: 

netto ......................... + VAT .......... % ....................... = ................................... zł brutto,  

słownie ..........................................................................................................................… 

Lp Nazwa Cena 

netto 

sztuk Cena ogółem 

netto 

Cena ogółem  

brutto 

1 Komputery All in One  18   

2 Komputery  20   

3 Komputery miniPC  19   

4 Monitory (22”)  23   

5 Monitory (24”)  2   

6 Klawiatura USB   21   

7 Klawiatura bezprzewodowa  19   

8 Myszka USB  21   

9 UPSy stanowiskowe  30   

 

 

4. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (podany w miesiącach): 

1. Dla pakietu 1   -…………………………. 

2. Dla pakietu 2  -…………………………. 

5. Niniejszym oświadczam, że:  

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i zdobyłem wszelką wiedzę potrzebną 

do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz przyjmuję je bez zastrzeżeń;  

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy;  

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  

 zapoznałem się z dokumentacją i oferta została przygotowana zgodnie z wytycznymi; 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SIWZ.  

6. Oferta została złożona na .......... zapisanych stronach (kolejno ponumerowanych).  

 

.............................., dnia ....................  .................................................................. 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólna należy wskazać wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) 

występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólna.. 

 

Integralną cześć Oferty stanowi Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.



Załącznik nr 2 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 /Imię i Nazwisko Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

mając na uwadze poniższe przesłanki wykluczenia, tj.:  

a) wyrządzenia szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania; 

b) rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 

w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

c) otwarcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości; 

d) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

e) przekazania fałszywych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, mających 

wpływ na jego wynik; 

f) orzeczenia przez sąd zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

g) prawomocnego skazania urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

oświadczam/y, że: 

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

(brak podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonych powyżej powodów).  

 

 

..................................., dnia ........................         ............................................................ 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 

uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy



Załącznik nr 3 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 /Imię i Nazwisko Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

 

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

 

oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:  

1. posiadania uprawnień/kompetencji do wykonywania określonej działalności lub czynności;  

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności 

posiadam środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia, przy założeniu, że płatność 

nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni po otrzymaniu faktury, wystawionej po obustronnym 

podpisaniu protokołu odbioru, potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia  

 

 

 

 

..................................., dnia  .................. ................... ................................................................ 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 

uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

  



Załącznik nr 4 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 /Imię i Nazwisko Wykonawcy 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ/USŁUG 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU 

WIEDZY I DOŚWIADCZENIA* 

 

Składając ofertę w przetargu na realizację zadania pn.: 

 

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

 

przedkładam/y wykaz zamówień/usług w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, 

czy zamówienia/usługi te zostały wykonane w sposób należyty. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, w/w warunek mogą spełnić łącznie.  

Lp. Zamawiający Rodzaj zamówień/usług  
Data i miejsce wykonania 

zamówień/usług 

Wartość zamówień/usług 

(netto) 

     

     

     

     

     

 

........................................, dnia .......................       ........................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

* należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (referencje).  



Załącznik nr 5 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 /Imię i Nazwisko Wykonawcy 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA 

 
 

Składając ofertę w przetargu na realizację zadania pn.: 

 

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

 

przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

tj. posiadającą/ymi przygotowanie zawodowe i doświadczenie do wykonywania przedmiotu 

zamówienia:  

Imię i Nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe  

 

Zakres wykonywanych 

czynności 
Doświadczenie 

Podstawa do 

dysponowania daną 

osobą 

 

 

 

    

     

 

 

 

    

 

 

 

    

     

 

 

..........................................., dnia .........................      ........................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

  



Załącznik nr 6 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 /Imię i Nazwisko Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIA RODO 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

zobowiązuję się do: 

 przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w postępowaniu przetargowym; 

 zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę mieć dostęp 

w związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym; 

 niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 

postępowania przetargowego;  

 ochrony powierzonych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym 

z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym 

ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

oraz przetwarzaniem zarówno w postępowaniu przetargowym, oraz w trakcie 

wykonywania umowy, jak i po jej ustaniu – w przypadku, w którym moja oferta zostanie 

wybrana i zawarta zostanie umowa; 

 przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. – RODO; 

  w przypadku zakończenia stosunku łączącego mnie z Zamawiającym, zobowiązuję się 

do usunięcia wszelkich danych osobowych i wszelkich ich istniejących kopii, 

chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 

 

 

.............................., dnia ....................  .................................................................. 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

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 w niniejszym postępowaniu. 

 

.............................., dnia ....................  .................................................................. 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


