
Znak sprawy: WFO.261.2.2021 

Załącznik 1 do SWZ 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym pn. Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO  

wraz ze wsparciem technicznym znak sprawy: WFO.261.2.2021, składamy niniejszą ofertę. 

1. Dane Wykonawcy 

Nazwa: ………………………………… 
Siedziba:  ………………………………… 
Osoba reprezentująca:  ………………………………… 
Numer NIP:  ………………………………… 
Numer REGON:  ………………………………… 
Adres poczty elektronicznej:  ………………………………… 
Numer telefonu:  ………………………………… 
Numer faksu:  ………………………………… 

W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać dane pozostałych Wykonawców i zaznaczyć, 
kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych. Dane pozostałych 
Wykonawców: 

Dane Wykonawcy 
Nazwa: ………………………………… 
Siedziba:  ………………………………… 
Osoba reprezentująca:  ………………………………… 
Numer NIP:  ………………………………… 
Numer REGON:  ………………………………… 
Adres poczty elektronicznej:  ………………………………… 
Numer telefonu:  ………………………………… 
Numer faksu:  ………………………………… 

Niezbędne pełnomocnictwo/a należy załączyć do oferty. 

2. Do bieżącego kontaktu upoważniamy:  …………………………………………… 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

……………………………………….. 

3. Oferujemy Dostawa portalu on Line do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze wsparciem 

technicznym, który spełnia potrzeby Zamawiającego oraz minimalne wymagania dotyczące 

przedmiotu zamówienia niepodlegające negocjacjom, o których mowa we wstępnym opisie 

przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 4 do SWZ. 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, oczekując za łączną cenę ofertową: 

……………………………………….. zł brutto, w tym ….. % VAT (słownie: …………………………….) , w tym: 

1) za wykonanie przedmiotu umowy- etap I w kwocie: 
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……………………………………….. zł brutto, w tym ….. % VAT (słownie: …………………………….) 

2) za wykonanie przedmiotu umowy- etap II w kwocie: 

……………………………………….. zł brutto, w tym ….. % VAT (słownie: …………………………….) 

3) za wykonanie przedmiotu umowy- etap III w kwocie: 

……………………………………….. zł brutto, w tym ….. % VAT (słownie: …………………………….) 

4) za wykonanie przedmiotu umowy- etap IV w kwocie: 

……………………………………….. zł brutto, w tym ….. % VAT (słownie: …………………………….) 

5) z tytułu zapewnienia przez Wykonawcę wsparcia technicznego- etap V  w kwocie: 

……………………………………….. zł brutto, w tym ….. % VAT (słownie: …………………………….) 

6) z tytułu prawa opcji w kwocie:  

……………………………………….. zł brutto, w tym ….. % VAT (słownie: …………………………….) 

 

5. Stosownie do Opisu Potrzeb i Wymagań oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminach określonych w Rozdziale 5 SWZ. 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej: 

☐ nie deklarujemy udzielenia wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy; 

☐ deklarujemy udzielenie wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy i zobowiązujemy się do: 

1) zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie w czasie do: 

……………………………………….. godzin roboczych; 

2) usunięcia awarii w czasie do: 

……………………………………….. godzin roboczych. 

7. Oświadczamy, że usługi wsparcia technicznego pełnić będzie: 

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

(firma i adres serwisanta, NIP, REGON) 
8. Oświadczamy, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy 

warunki określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ  i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych 

zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się związani określonymi w dokumentacji postępowania 

wymaganiami i zasadami postępowania i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z określonymi warunkami. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi 

załącznik nr 4 do SWZ oraz zawarte warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.  
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11. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych w osobnym pliku 

zatytułowanym „……….…………………………………...”, który zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 

U. z 2020r. poz.1913) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. W pliku zostały zastrzeżone 

następujące dokumenty: 

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

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

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………….. 

(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa przedstawiając powyżej uzasadnienie lub dołączając uzasadnienie w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie). 

12. Oświadczamy, iż w przypadku uzyskania zamówienia: 

☐ całość prac objętych zamówieniem wykonam siłami własnymi*, 

☐ zaangażujemy podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia*: 

Tabela 2. Informacje o podwykonawcach 

Lp. Nazwa i adres 

podwykonawcy 

Zakres prac powierzonych 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa 

część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 

podwykonawcy 

1.    

2.    

(w przypadku korzystania z usług podwykonawcy należy wypełnić tabelę o informacje dotyczącą 

podwykonawców) 

13. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1? 

☐ TAK 

☐ NIE 

                                            
1
Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia 

się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego 
roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) 
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie 
przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
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14. Oświadczamy, że wybór oferty będzie / ☐ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. (Należy zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art. 225 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT). 

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

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

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

17. Jednocześnie wskazujemy następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się już w 

posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

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

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

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

18. Oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem 

osobistym/podpisem zaufanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(wpisać imię i nazwisko upoważnionego do reprezentowania przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Podstawa do reprezentowania Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

(wpisać odpowiednio: pełnomocnictwo/a; KRS; CEIDG; inne) 

                                            
2
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, str. 1). 
3
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 (przez jego wykreślenie). 


