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WYKONAWCA 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Urząd Statystyczny w Warszawie 
 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę akceso-
riów komputerowych i materiałów gospodarczych w 2016 r: 
my niżej podpisani: 

……………………………..................................................................................... 
……………………………..................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………..................................................................................... 
……………………………..................................................................................... 
NIP ………………………………………….. REGON…………………………….. 
Telefon …………………………………… e-mail ………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy), dokładne 

adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum) 

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

……………………………..................................................................................... 
……………………………..................................................................................... 

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika (dane wymagane): 
adres: 
……………………………............................................................................... 
numer telefonu:  ............................................ , 
numer faksu:  ............................................ , 
adres poczty e-mail:  ............................................ . 

 
 
Składając niniejszą ofertę: 
 
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym 

w art. 22 ust. 1 p. 1) – 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej „ustawą Pzp”. 
2. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. 
3. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przepisem 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 
5. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
6. Oferujemy wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe): 

 

Część 1  Część 2 
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7. Oferujemy cenę realizacji przedmiotu zamówienia: 

dla części 1: 

Cena brutto (wartość umowy brutto) za dostawę w całym okresie obowiązywania umo-

wy (z VAT): 

…………………………………………………………………………………..…………PLN 

(słownie: .………………………………………..……………………………..……………………...)  

przy stawce ……. % podatku VAT 

Cena netto (bez VAT) ……………………………………..……………….PLN 

w tym: 

L.p. Asortyment Opis asortymentu  J.m.  Liczba 

Cena 
jednost-

kowa 
netto  
w zł 

Wartość 
netto 
 w zł 

Wartość 
brutto 
 w zł 

1 
Czujnik do Xerox 
3435 

JC66-01190A  CZUJNIK DUP OUT SAM 
SCX-5530 

 szt.   3    

2 Dyski 

Dysk: TYPE 1746-EZA SN:13MORZN – Dysk 
SAS FRU 49Y1870 600 GB. 
do macierzy IBM TYPE 1746-EZA 
SN:13MORZN  

 szt.   2    

3 Klawiatura 

Pełnowymiarowa klawiatura bezprzewo-
dowa i mysz; 
- model: Wireless Combo MK520; 
- interfejs: USB; 

 szt.   1    

4 
Moduł bateryjny do 
UPS 

Moduł bateryjny do UPS SUA2200/3000  szt.   1    

5 Myszki USB Logitech B100  szt.   5    

6 
Oprogramowanie 
Total Commander 

Licencje stanowiskowe  szt.   2    

7 Rolka transferowa 
Rolka transferowa do drukarki OKI B6500 
kod produktu: 802K96323 

 szt.   1    

8 
Zestaw słuchawkowy 
nauszny duo z mikro-
fonem 

UC VOICE 150 MS DUO, certyfikat Micro-
soft LYNC 

 szt.   8    

Wartość netto:   

Wartość brutto: 
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dla części 2: 

Cena brutto (wartość umowy brutto) za dostawę w całym okresie obowiązywania 

umowy (z VAT): 

…………………………………………………………………………………..…………PLN 

(słownie: .………………………………………..……………………………..…………………...),  

przy stawce ……. % podatku VAT 

Cena netto (bez VAT) ……………………………………..……………….PLN 

w tym: 

L.p. Asortyment Opis asortymentu  J.m.  Liczba 

Cena 
jednost-

kowa 
netto 
 w zł 

Wartość 
netto  
w zł 

Wartość 
brutto 
 w zł 

1 
Akumulator do 
wkrętarki 

Akumulator 4/5SC  1,2V  Ni-Cd 1400mAh 
 z wyprowadzeniami jako zestaw 3 baterii 
(mogą być też 3 pojedyncze) 

 szt.   3    

2 Cleanser IPA Izopropanol w aerozolu 150 ml  szt.   4    

3 Czajnik elektryczny 
Czajnik elektryczny PHILIPS HD 4646/00 
biały, 1,5 L 

 szt.   9    

4 Dozownik Dozownik do mydła w płynie 1L - ECO  szt.   2    

5 
Gąbka do zwilżania 
palców 

Gąbka do zwilżania palców w pojemniku  szt.   5    

6 Kalkulator Kalkulator Vector DK-281  szt.   2    

7 Lampka biurowa 
Lampka biurowa IBIS KT028-GR ze świe-
tlówką, wysięgnik łamany, moc: 20 W, 
napięcie 230 V 

 szt.   3    

8 Mata ochronna 
Mata ochronna ROLLMAT z poliwęglanu 
PC na podłogę bezbarwna 120x150 cm  

 szt.   1    

9 Pianka do LCD ActiveJet 100 ml  szt.   10    

10 Pieluchy Pielucha tetrowa 80x80cm  szt.   30    

11 
Podkładka pod 
mysz 

Podkładka pod mysz Esperanza: żelowa, 
czarna (z poduszką na nadgarstek) 

 szt.   7    

12 
Podkładki na biur-
ko 

Podkładki na biurko z poliwęglanu - prze-
zroczyste 40/60 nie ślizgające się 

 szt.   34    

13 
Podstawka pod 
monitor 

Podstawka pod monitor LCD/TFT Fellowes 
91450 

 szt.   4    

14 
Powietrze sprężo-
ne 

Pojemność 600 ml  szt.   13    

15 
Przyrząd do mycia 
okien 

Zmywak do mycia okien z wkładem wy-
miennym Wash 35cm, 72335  na kiju tele-
skopowym 

 szt.   1    



Dodatek nr 1 do Ogłoszenia 
Znak sprawy: WAW-FA.2720.28.2016 

 

Strona 4 z 5 

L.p. Asortyment Opis asortymentu  J.m.  Liczba 

Cena 
jednost-

kowa 
netto 
 w zł 

Wartość 
netto  
w zł 

Wartość 
brutto 
 w zł 

16 Roleta do okna 
Roleta wewnętrzna mocowana do ściany 
szerokość 80 cm wysokość 180 cm, kolor 
ciemny o niskiej przepuszczalności światła 

 szt.   2    

17 
Rozcieńczalnik 
Nitro 

Rozcieńczalnik Nitro 0,5 l w butelce  szt.   1    

18 Rozdzielacz RJ-45 Rozdzielacz RJ-45  szt.   20    

19 Rozpuszczalnik Rozpuszczalnik benzynowy 0,5 l w butelce  szt.   1    

20 Schodki składane 
Schodki składane Krause Toppy XL 2 stop-
nie  

 szt.   1    

21 Spirytus 
Spirytus spożywczy 95% w butelce szkla-
nej, 0,5 l 

 szt.   2    

22 Taśma klejąca 
Taśma dwustronnie klejąca Axton 
38mm/25m 

 szt.   1    

23 Taśma malarska 
Taśma uniwersalna Scotchblue 
 38mm/55m 

 szt.   1    

24 Taśma pakowa 
Taśma Strong Tesa 50mm/66m transpa-
rentna i szara po 3 szt. z asortymentu 

 szt.   6    

25 Wkrętaki Zestaw wkrętaków 10359790 DEXTER  szt.   1    

26 Woreczki na klucze 
Worki z tkaniny naturalnej specjalizowanej 
w kolorze czerwonym -10 szt., zielonym -
10 szt. o wymiarach 140x200mm 

 szt.   20    

27 Wtyki Wtyki RJ9 4p4c  szt.   20    

28 Wtyki Wtyki RJ11 4p4c  szt.   20    

29 Wtyki Wtyki RJ45  szt.   20    

30 
Zawieszka do klu-
czy 

Zawieszka do kluczy, breloczki (100 szt.)  op.  1    

31 Żarówki LED 
Żarówki LED np. A70 Pollux 14W/230V E27 
barwa ciepła 1250lm 

 szt.   4    

Wartość netto: 
 

  

Wartość brutto:  

 
8. Przyjmujemy, że oferowane ceny uwzględniają wszystkie składniki kosztów i dopłaty związane  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamó-
wienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umownej określonej w ofercie. 

9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 16 maja 
2016 r. 

10. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tak okre-
ślonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

12. Oświadczamy, że przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości 
………………………………….………………………………………..……..… zł brutto (w przypadku, gdy wykonawca wykonuje zamówienie 
wyłącznie siłami własnymi należy wpisać słowa „nie dotyczy” lub w inny sposób podać informację, że wykonawca nie 
będzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców). 
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13. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom: (w przypadku, gdy wykonawca wykonuje zamówienie wy-
łącznie siłami własnymi należy wpisać słowa „nie dotyczy” lub w inny sposób podać informację, że wykonawca nie bę-
dzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców). 

 

lp. zakres uwagi 

1   

2   

   

 
14. Oświadczamy, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działania  

lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 
 

Integralną częścią oferty są: 

1) ….. 

2) ….. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach od ............. do ................. 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i jako takie nie mogą być udostęp-
nione osobom trzecim. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  
Miejscowość i data  Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 


