
 

 

 Załącznik nr 3 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 

złożona przez: 

___________________________________ 

ul. ____________________________ 

00-000 ________________________ 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:  Dostawę sprzętu  sieciowego 

oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem  dla AMW REWITA Sp. z o.o. oraz Oddziałów Spółki, 
(postępowanie nr: RWT/PZP/1/2019) 

A. DANE WYKONAWCY: 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………..……… 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…… 
………………………………………………………………………………………………………..…….…
………………………………………………..……………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
……..……..……..…...…….……………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………… 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………….…………..……… 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
faks………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail…………………………………………………………………………………………………….… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………. 

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

 
Oświadczam, że zgodnie z kwalifikacją przedsiębiorstw prowadzę przedsiębiorstwo (proszę zaznaczyć 
właściwe):  

 mikro                                 małe                                     średnie                                       duże 

 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

Dostawa sprzętu  sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem dla AMW REWITA Sp. z o.o. oraz 
Oddziałów Spółki: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

j.m. ilość 

Cena 

jedn. 

netto  

Wartość 

netto 

VAT 

Wartość 

brutto % 

wartość 

podatk

u VAT 

1 

Dostawa 

zintegrowanej 

platformy 

wirtualizacji 

serwerów i 

zasobów 

dyskowych 

PRODUCENT: 

………………….. 

SYMBOL: 

……………… 

MODEL: 

………………… 

kpl. 1      

2 

Dostawa 

przełącznika 

modularnego 

PRODUCENT: 

………………….. 

SYMBOL: 

………………… 

MODEL: 

………………… 

szt.  1      

3 

Dostawa 

przełączników 

brzegowych. 

PRODUCENT: 

………………….. 

 

szt. 10      



 

 

 

SYMBOL: 

…………… 

MODEL: 

………………… 

 

 

RAZEM  XX   

 

 
C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA  
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ, która stanowi 
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SIWZ. Na łączną cenę brutto składają się ceny jednostkowe zaoferowane przeze mnie  
w  pkt. B niniejszej oferty 
 

Przedmiot zamówienia 

Łączna cena za 
całość 

zamówienia 
(netto) 

Łączna cena za 
całość 

zamówienia 
(brutto) 

 
Dostawa sprzętu  sieciowego oraz oprogramowania wraz  

z wdrożeniem i szkoleniem   

 
 

  

 

 
 

D. OŚWIADCZENIA: 
 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy  
z uwzględnieniem szczegółowych warunków zamówienia. 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do 
nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

5) akceptujemy warunki zapłaty wskazane we wzorze Umowy,  

6) wadium* w wysokości ………………….PLN (słownie:……………………, zostało wniesione w dniu 
............................................................., w  formie:..……............................................................................; 

7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 
następujący rachunek: …..………………...........................................................................................……; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Oświadczamy, że wypełniliśmy 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). 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

............................................................................................................................................................ 
e-mail: ………...……........………….………………….tel./fax: ............................................................................... 

F. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy 
podać również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ………………………………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………………………………. 

G. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

…………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 

 

 

Załącznik  nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 
 
________________________________ 

________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres,) 

reprezentowany przez: 

____________________________ 

_______________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

Biorąc  udział w postępowaniu pn.: „Dostawy spożywczych oraz słodyczy  dla Oddziałów AMW REWITA  

Sp. z o.o., na dostawę sprzęty sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem, znak sprawy: 

RWT/PZP/1/2019. 

prowadzonego przez AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, po zapoznaniu 

się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, oświadczam, co następuje: 

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni 

wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *  

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy                     

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca: 

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy) 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;  

*niepotrzebne skreślić   
        ______________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

Uwaga! 

Oświadczenia nie  należy składać wraz z ofertą a w ciągu 3 dni od ukazania się informacji  

z otwarcie ofert. 


