
 

 

 Załącznik nr 2 
Nr sprawy: KIE-WA.271.1.2020 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Zadanie nr 1 –  Komputer typu „All in One”  

  
 

OFERTA 
na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest:  
 

„Dostawa  sprzętu komputerowego  
oraz oprogramowania  

na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach (NSP)”: 
 
1. Informacje o Wykonawcy: 

Pełna nazwa:  
Adres: …………………………………  
REGON Nr: …………………….  NIP Nr :…………………………..   
Nr telefonu:…………………..   Nr faksu: ……………………………  E-mail ……………………………………….. 
  
Nazwa banku:……………………………………     Nr rachunku bankowego:…………………………………………………………………… 
   
  
2.       Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów  
a) imię: ...................................  nazwisko: ............................................................... 
stanowisko służbowe: ......................................................................................... 
tel.: ...........................................................     fax: ............................................... 
b) imię: ...................................  nazwisko: ............................................................... 
stanowisko służbowe: .......................................................................................... 
tel.: ...........................................................     fax: ................................................ 
 

 

              Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto:            

               ..............................................................zł słownie: ..........................................................................  

              w tym podatek VAT w wysokości 23 %  

               - cena jednostkowa:                  wynosi: ……………………….. zł             

                  słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………. brutto; 

 

Dodatkowe kryteria oceny ofert:  

• Przedłużona gwarancja …………………….. m-cy 

• Termin realizacji  ………………………… dni 

 

 

• Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i wszystkich załącznikach do niej. 

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze istotnymi postanowieniami do umowy w niniejszym postępowaniu, 

akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 



 

 

• Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

• Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

• Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

• Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.** 

• W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

• Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego. 

• Dostawę objętą zamówieniem wykonamy samodzielnie/przy pomocy podwykonawców* 

……………………………………………………………(nazwa podwykonawcy), ……………………………………………….. (zakres zadania).  

• Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).  

 

 
   Oferta zawiera ……………….. ponumerowanych stron. 
 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
    ………………………………………………………… 

    ……………………….…………………….………….. 

    ………………….…………dnia…….…….2019r. 

 

                                                                                                             

…………….……………….………………..……………………………….. 

                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

                                                             

 
* niepotrzebne skreślić 
** 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). 

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). 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2                                        

 Nr sprawy: KIE-WA.271.1.2020 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Zadanie nr 2 – Laptop z ekranem 15,6” 
  

OFERTA 
na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest:  
 

„Dostawa sprzętu komputerowego  
oraz oprogramowania  

na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach (NSP)”: 
 
1. Informacje o Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  
Adres: …………………………………  
REGON Nr: …………………….  NIP Nr :…………………………..   
Nr telefonu:…………………..   Nr faksu: ……………………………  E-mail ……………………………………….. 
  
Nazwa banku:……………………………………     Nr rachunku bankowego:…………………………………………………………………… 
   
  
2.   Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów  
a) imię: ...................................  nazwisko: ............................................................... 
stanowisko służbowe: ......................................................................................... 
tel.: ...........................................................     fax: ............................................... 
b) imię: ...................................  nazwisko: ............................................................... 
stanowisko służbowe: .......................................................................................... 
tel.: ...........................................................     fax: ................................................ 
 

 

                Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto:            

               ..............................................................zł słownie: ..........................................................................  

              w tym podatek VAT w wysokości 23 %  

                

             cena jednostkowa:              

                  wynosi: ……………………….. zł             

                  słownie:………………………………………………………………………………………………………………… brutto; 

 

Dodatkowe kryteria oceny ofert:  

• Przedłużona gwarancja …………………….. m-cy 

• Termin realizacji  ………………………… dni  

 

 

• Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i wszystkich załącznikach do niej. 

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze istotnymi postanowieniami do umowy w niniejszym postępowaniu, 

akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 



 

 

• Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

• Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

• Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

• Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.** 

• W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

• Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego. 

• Dostawę objętą zamówieniem wykonamy samodzielnie/przy pomocy podwykonawców* 

………………………………………. (nazwa podwykonawcy) ………………………………………….. (zakres zadania).  

• Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).  

 
Oferta zawiera ……………….. ponumerowanych stron. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
     ………………………………………………………… 

     ……………………….…………………….………….. 

     ………………….…………dnia…….…….2019r.                                         ……………………………….………………..………………………………. 

                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)                                                             

 
* niepotrzebne skreślić 
** 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). 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2                                        

 Nr sprawy: KIE-WA.271.1.2020 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Zadanie nr 3 – Oprogramowanie Office 
  

OFERTA 
na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest:  
 

„Dostawa sprzętu komputerowego  
oraz oprogramowania  

na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach (NSP)”: 
 
2. Informacje o Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  
Adres: …………………………………  
REGON Nr: …………………….  NIP Nr :…………………………..   
Nr telefonu:…………………..   Nr faksu: ……………………………  E-mail ……………………………………….. 
  
Nazwa banku:……………………………………     Nr rachunku bankowego:…………………………………………………………………… 
   
  
2.   Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów  
a) imię: ...................................  nazwisko: ............................................................... 
stanowisko służbowe: ......................................................................................... 
tel.: ...........................................................     fax: ............................................... 
b) imię: ...................................  nazwisko: ............................................................... 
stanowisko służbowe: .......................................................................................... 
tel.: ...........................................................     fax: ................................................ 
 

 

                Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto:            

               ..............................................................zł słownie: ..........................................................................  

              w tym podatek VAT w wysokości 23 %  

                

              cena jednostkowa:              

                  wynosi: ……………………….. zł             

                  słownie:………………………………………………………………………………………………………………… brutto; 

 

Dodatkowe kryteria oceny ofert:  

• Termin realizacji  ………………………… dni  

 

• Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i wszystkich załącznikach do niej. 

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze istotnymi postanowieniami do umowy w niniejszym postępowaniu, 

akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 

• Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  



 

 

• Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

• Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

• Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.** 

• W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

• Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego. 

• Dostawę objętą zamówieniem wykonamy samodzielnie/przy pomocy podwykonawców* 

………………………………………. (nazwa podwykonawcy) ………………………………………….. (zakres zadania).  

• Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).  

 
Oferta zawiera ……………….. ponumerowanych stron. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
     ………………………………………………………… 

     ……………………….…………………….………….. 

     ………………….…………dnia…….…….2019r.                                         ……………………………….………………..………………………………. 

                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)                                                             

 
* niepotrzebne skreślić 
** 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). 

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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     


