
 

 Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZAMAWIAJACY 

Akademia Muzyczna w Poznaniu  

61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87 

WYKONAWCA 

……………………………..….………………. 

…………………………..….…………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Faks: …………………………………………. 

E-mail: ……………………………………….. 

 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej  

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 14/AM/2019 

1. Krótki opis oferowanego sprzętu odpowiadający opisowi cech - zawartych w opisie przedmioty 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ: 

Poz. 1: 

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

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

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

Poz. 2: 

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

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

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

Poz. 3: 

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

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

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

Poz. 4: 

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

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

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



 

Poz. 5: 

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

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

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

Poz. 6: 

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

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

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

Poz.7: 

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

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

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

Poz. 8: 

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

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

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

Poz. 9: 

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

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

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

Poz. 10: 

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

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

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

Poz. 11: 

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

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

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

Poz. 12: 

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

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

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

Poz. 13: 

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

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

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

 

 

 



 

Poz.14: 

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

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

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

Poz. 15: 

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

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

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

 

(krótki opis oferowanego sprzętu i oprogramowania można sporządzić na odrębnym załączniku, jeżeli 

oferowany sprzęt i oprogramowanie odpowiada w 100% wymaganiom Zamawiającego, można w opisie 

zawrzeć informację, że oferowany sprzęt i oprogramowanie w pełni odpowiada wymaganiom 

Zamawiającego) 

2. Cena: 

Poz. 1 – 1 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0% 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 2 – 1 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0%, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 3 – 17 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN,  

VAT: 23 %: ………………………. PLN, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 4 – 6 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0% 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 5 – 1 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0%, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 6 – 2 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0%, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 



 

Poz. 7 – 1 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN,  

VAT: 23 %: ………………………. PLN, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 8 – 1 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN,  

VAT: 23 %: ………………………. PLN, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 9 – 1 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0%, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 10 –3 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN,  

VAT: 23 %: ………………………. PLN, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 11 – 1 kpl. 

Cena netto: ……………………… PLN,  

VAT: 23 %: ………………………. PLN, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 12 – 2 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN,  

VAT: 23 %: ………………………. PLN, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 13 – 2 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN,  

VAT: 23 %: ………………………. PLN, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Poz. 14 – 4 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0% 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

 



 

Poz. 15 – 1 szt. 

Cena netto: ……………………… PLN, VAT: 0%, 

Cena brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

Razem: Poz. 1-Poz. 15 

Cena oferty netto: ……………………… PLN,  

VAT: ……………………………… PLN 

Cena oferty brutto: ……………………… PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………....................., 

 

3. Deklarowany okres gwarancji: zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ). 

4. Warunki płatności: przelew w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowej faktury wraz dokumentami odbiorowymi (protokół odbioru, karta gwarancyjna), 

5. Termin realizacji maksymalny wymagany przez Zamawiającego: 28 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

6. Deklarowany terminu realizacji: …………………… dni od dnia zawarcia umowy   

Oświadczenia: 

1. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i wzorem umowy (zał. nr 3 do SIWZ) i nie wnosimy  

do nich zastrzeżeń. 

3. Uważamy się związani z ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

4. Zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Zobowiązujemy się przekazać zamawiającemu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej www.amuz.edu.pl informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. informacji dotyczącej: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

6. Informacja, której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp.*** 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

b) ………………………………………………………………………………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………………... 

d) ………………………………………………………………………………………………... 

*** Wypełnić jeżeli dotyczy 

Art. 91 ust. 3a. 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 usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 



 

 

7. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

Oświadczam, że wypełniłem 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.* 

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,  
str. 1).  

* 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 przez jego wykreślenie). 

 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

1. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, sporządzone wg zał. nr 4 do 

SIWZ.   

2. Inne dokumenty (jeżeli dotyczy): 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       

 ………………………………………… 

(własnoręczny podpis i pieczątka) 


