
Oznaczenie sprawy: 2/AM/2017 

Zał. nr 6 do SIWZ 

Formularz cenowy 

Pozycja Ilość [kpl.] Cena jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość netto 
[zł] 

Podatek VAT 
[zł] 

Wartość brutto 
[zł] 

Część 1 zamówienia 

A 1     

B 1     

C 1     

D 1     

E 1     

F 1     

Razem:   

Uwaga ! we wszystkich pozycjach należy zastosować stawkę VAT 23 % 

 

Pozycja Ilość [szt.] Cena jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość netto 
[zł] 

Podatek VAT 
[zł] 

Wartość brutto 
[zł] 

Część 2 zamówienia 

1 1     

Razem:   

Uwaga ! należy zastosować stawkę VAT 23% 

Pozycja Ilość [j.m.] Cena jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość netto 
[zł] 

Podatek VAT 
[zł] 

Wartość brutto 
[zł] 

Część 3 zamówienia 

A 1 system     

B 1 kpl.     

C1 2 zestawy     

C2 3 kpl.     

C3 6 szt.     

C4 6 szt.      

Razem:   

Uwaga ! we wszystkich pozycjach należy zastosować stawkę VAT 23 % 

Pozycja Ilość [j.m.] Cena jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość netto 
[zł] 

Podatek VAT 
[zł] 

Wartość brutto 
[zł] 

Część 4 zamówienia 

1 26 mb     

2 12 mb     

3 4 szt.     

4 76 szt.     

5 76 szt.     

6 370 szt.     

7 370 szt.     

8 46 szt.      

9 54 szt.     

10 54 szt.      

11 50 szt.     
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12 1 szt.      

13 1 szt.      

14 1 szt.     

Razem:   

Uwaga ! we wszystkich pozycjach należy zastosować stawkę VAT 23 % 

Informacja dot. tzw. odwróconego VAT-u (jeżeli dotyczy): 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takich sytuacjach Wykonawca wpisuje w niniejszym załączniku nr 6 do SIWZ – w tych 

pozycjach, tylko wartość netto (pola przeznaczone na podatek VAT oraz wartość brutto należy pozostawić puste lub wpisać poziome kreski 

lub wyraz „nie dotyczy”). W takim przypadku poniżej tabeli z cenami na formularzu cenowym należy zamieścić adnotację o tym, że w 

pozycji danej (podać jakiej) wystąpiła okoliczność, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 


