Dostawa skanerów oraz drukarek i czytników kodów kreskowych
Znak sprawy: ZP 3/2019

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP 3/2019 po zmianie SIWZ z dnia 08.03.2019

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

Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma), adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość, województwo, kraj)
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie *
Organ rejestrowy:

Rejestr nr:

NIP nr:

REGON nr:

URL:http: //

Nr telefonu:

E-mail:
* w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy podać wyżej wymagane dane każdego z podmiotów składających ofertę
wspólną (Powielić tyle razy, ile to potrzebne poprzez skopiowanie w/w pól formularza ofertowego) a także wyraźnie oznaczyć ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: …….........…........................................
Osoba wyznaczonej do kontaktu: ………………………………………..........., Nr tel. …….........................................
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

Zamawiający:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Dostawa skanerów oraz drukarek i czytników kodów
kreskowych Znak sprawy: ZP 3/2019
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym z wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ i akceptujemy w
całości wszystkie warunki w niej zawarte.

3.

OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4.

OFERUJEMY dostawę sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1
do SIWZ) wyspecyfikowanego poniżej:
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1

2

Lp.

3

Sprzęt

4
Cena
jednostkowa
netto (zł)

Ilość szt.

5
Wartość netto
(zł)
(3 x 4)

6

7

Stawka
należneg
o
podatku
VAT

Cena całkowita wraz
z podatkiem Vat

Skanery dokumentowe
1

…………………………………………….
Producent,model,typ

18

23 %

19

23 %

25

23 %

Drukarki kodów kreskowych
2

…………………………………………….
Producent,model,typ
Czytniki kodów kreskowych

3

4

…………………………………………….
Producent,model,typ
Etykiety do drukarek kodów
kreskowych wraz z taśmą
termotransferową

200 000

Nie
wypełniać

………………….
Podać cenę za
cały wolumen

23 %

Cena wartość brutto łącznie

5.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w SIWZ:
a) Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (suma wierszy od 1 do 4 w kolumnie 7 tabeli cenowej )
…………….……….……………………………………….PLN (słownie złotych:….…………………………………….……………….............….…).
w tym kwota netto …………………………………………………. VAT oraz stawka podatku Vat……………%
W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia” i powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
Zamawiający

rozliczy

VAT

z

tego

tytułu

według

stawki

23

%

w

kwocie:

…….……….PLN.(słownie

złotych………………………………………………).
b) Gwarancja
Oferujemy że udzielamy Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z
wymaganiami SIWZ na niżej wskazany okres gwarancji:

 3 lata
 4 lata
 5 lat
Wykonawca zobowiązany jest podać termin gwarancji w latach. W przypadku nie wpisania terminu gwarancji
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji tj.3 lata. W przypadku zaoferowania
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przez Wykonawcę w ofercie gwarancji na sprzęt dłuższej niż 5 lat Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie
wartość 5 lat..
c)

Gwarantujemy wykonanie każdej naprawy lub usuniecie awarii urządzenia
………….………...) dni od dnia zgłoszenia awarii Urządzenia przez zamawiającego.

w terminie …. (słownie:

 1 dzień
 2 dni
 3 dni
 4 dni
 5 dni
 6 dni
Wykonawca zaznacza odpowiednie pole wskazujące jaki termin realizacji przedmiotu zamówienia oferuje.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże żadnego pola, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował 6 dniowy
termin. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 1 dzień otrzyma maksymalnie 20punktów.
6.

OŚWIADCZAMY, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

7.

OŚWIADCZAMY, że wszystkie zaoferowane Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży na terytorium
Unii Europejskiej, są fabrycznie nowe i nie były używane, są wolne od wad technicznych i prawnych oraz posiadają
wymagane funkcje i parametry techniczne określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

8.

Informujemy, że wybór tej oferty / nie będzie* / będzie* (*niewłaściwe skreślić/usunąć) prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku
zaistnienia ww. obowiązku wskazujemy, że dotyczy on …………….…….………… (proszę wskazać nazwę/rodzaj towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług).

9.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ (w tym z wyjaśnieniami i
zmianami do SIWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania
niniejszego zamówienia.
12. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust.
1, powołujemy się na zasoby innych podmiotów i przedstawiamy zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: (wypełnić jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)
13. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie / przewidujemy powierzenie wykonania zamówienia
podwykonawcom w następującym zakresie: (niepotrzebne skreślić)
.................................................................................................................................................
(określenie części zamówienia i nazwy firmy podwykonawcy)
14. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ........................................................................................................................................
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2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
16. OFERTĘ składamy na ................. ponumerowanych i podpisanych stronach.
17. OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:
tak □*
nie □*
*zaznaczyć właściwe
18. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SIWZ.
19. 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.*
* 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).
……………………………………….

……………………………..

miejscowość data

podpis
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