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Formularz oferty 

 

Oferta dla: 

Urzędu Statystycznego w Warszawie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawę serwera, dysków macierzy oraz 

teleinformatycznych materiałów eksploatacyjnych i urządzeń IT.” 

my niżej podpisani: 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem  

do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu  

i zawarcia umowy jest: 

 

 

 (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione  

w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.  U.  z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

3. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji 

zamówienia. 

4. OŚWIADCZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi  

na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią  Ogłoszenia i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. Oferujemy wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia (proszę zaznaczyć 

właściwe): 

 

Część 1  Część 2  Część 3  Część 4  Część 5  
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7. OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

 

 

Część 1 – dysk twardy do macierzy TRS2500RC: 

Cena brutto (z VAT)…..……………………………………...……………………………………..… zł 

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

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

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

Cena 

jednost-

kowa 

netto w zł 

Wartoś

ć netto 

w zł 

Wartość 

brutto 

w zł 

1 

Dysk twardy 

do macierzy  

TRS2500RC 

Specyfikacja dysku:  

- model number: ST3300656SS 

- part number: 9CH066-006 

- serial number: 3QP2HTC4 

sztuk 3    

 

 

 

Część 2 – serwer Dell: 

Cena brutto (z VAT)…..……………………………………...……………………………………..… zł 

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

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

L.p. 
Asortyme

nt 
Opis asortymentu J.m. Ilość 

Cena 

jednost-

kowa 

netto w zł 

Wartość 

netto 

w zł 

Wartość 

brutto 

w zł 

1 Serwer 

Specyfikacja Serwera: 

- DELL PowerEdge R530 

- Obudowa rack 

- Intel® Xeon® E5-2609 v4 

(1.70GHz, 8 Rdzeni, 20MB 

Cache, QPI 6.40GT/s, 85W). 

Minimalna wydajność na 

podstawie cpubenchmark.net 

9852 

- 32GB (2400MHz, DDR4 

RDIMM, Dual Rank, x4, ECC) 

- 4 x 960GB SSD SATA (Hot-

Plug, 6Gb/s, Read Intensive 

TLC, 2,5" w ramce 3,5") 

- Hot-Plug x2 (redundancja) 2 x 

750W (Hot-Plug, Dwa 

redundantne zasilacze) 

- cztery porty RJ45 

- Kontroler RAID PERC H730 

sztuk 1    
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Część 3 – dysk twardy do macierzy IBM 17456-E2A i sieciowego serwera plików: 

Cena brutto (z VAT)…..……………………………………...……………………………………..… zł 

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

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

w tym: 

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

Cena 

jednost-

kowa 

netto 

w zł 

Wartość 

netto w zł 

Wartość 

brutto 

w zł 

1 

Dysk twardy 

do macierzy 

IBM 17456-

E2A  

Specyfikacja dysku:  

- FRU 49Y1870, 

- model: ST3600057SS, 

- part namber: 9FN066-039 

- 600 GB, 15 K rpm, 6Gb SAS 

sztuk 3    

2 

Dysk macierzy 

sieciowego 

serwera plików 

Western Digital WD Red 2TB 

WD20EFRX 
sztuk 4    

Razem netto:   

Razem brutto:  

 

 

Część 4 – telefoniczne zestawy słuchawkowe: 

Cena brutto (z VAT)…..……………………………………...……………………………………..… zł 

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

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

w tym: 

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

Cena 

jednost-

kowa 

netto 

w zł 

Wartość 

netto w zł 

Wartość 

brutto 

w zł 

1 
Zestaw 

słuchawkowy 

O parametrach nie gorszych niż:  

- Plantronics ENTERA 

 HW121N, stereo - dwuuszna. 

Minimalne wymagania:  

- szerokopasmowy dźwięk, 

- mikrofon z ultra redukcją 

szumów otoczenia do 65%, 

- SoundGuard - ochroni słuch 

przez dźwiękami powyżej 118 

dBA. 

sztuk 2    

2 
Kabel 

przyłączeniowy 

Pasujący do oferowanych 

zestawów z końcówką RJ9 i 

współpracujący z telefonami 

GRANDSTREAM. 

sztuk 2    

Razem netto:   

Razem brutto:  
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Część 5 – materiały eksploatacyjne i urządzenia IT: 

Cena brutto (z VAT)…..……………………………………...……………………………………..… zł 

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

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

w tym: 

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

Cena 

jednost-

kowa 

netto 

w zł 

Wartość 

netto  

w zł 

Wartość 

brutto 

w zł 

1 Pamięć DDR2 Pamięć DDR2 PC2-6400 sztuk 66    

2 Pendrive 
Kingston Data Traveler R30 

64GB USB 3.0 G2 
sztuk 4    

3 Klawiatura USB 

Tradycyjna przewodowa USB 

z dużym klawiszem ENTER 

(np. Logic LK-12 czarna) 

sztuk 20    

4 Kabel HDMI 
Przewód HDMI Prolink 

Futura FTC 270 - 3 m 
sztuk 1    

5 Kabel HDMI 
Przewód HDMI Prolink 

Futura FTC 270 - 10 m 
sztuk 1    

6 Folia stretch Czarna 50x300 cm sztuk 2    

7 Drukarka OKI B512dn sztuk 1    

8 
Mysz 

komputerowa 
Logitech B100 przewodowa sztuk 10    

9 Moduł bateryjny 
Moduł baterii do UPS APC 

SUA 200l / 3000 
Sztuk 1    

10 Adapter sieciowy Logi Link MP 0031 sztuk 15    

11 Sprzęgło drukarki 
Do drukarki OKI B 6300 kod 

produktu 121K28511 
sztuk 2    

12 
Wentylator do 

drukarki 

Wymiar: 50x50x15mm 24V 

DC - wyprowadzenie 2 

przewody 

sztuk 2    

13 Przedłużacz Długość 2 m, 3 gniazda sztuk 5    

14 Przedłużacz Długość 2 m, 4 gniazda sztuk 5    

15 Przedłużacz Długość 3 m, 3 gniazda sztuk 5    

16 Przedłużacz Długość 3 m, 4 gniazda. sztuk 5    

Razem netto:   

Razem brutto:  
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8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się dokładnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

i akceptujemy warunki w nim zawarte. 

9. OŚWIADCZAMY, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

10. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego  

we wzorze umowy, tj. płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

w ciągu 10 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem 

odbioru. 

11. OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy przedmiot umowy do dnia 19 grudnia 2016 roku. 

12. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym 

dniem biegu terminu. 

13. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*.  

(*niepotrzebne skreślić) 

14. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące 

zakresy zamówienia: 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

 

15. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcą będzie firma/my: 

 

 

 

 

 

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca polega  

na zasobach innych podmiotów) 

16. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w Ogłoszeniu 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  

do: 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon: Faks: 
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Adres e-mail: 

OFERTĘ niniejszą składamy na (liczba stron) …………………………….. stronach. 

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) 

2) 

3) 

 

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 udostępnione osobom trzecim. 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 

Miejscowość i data     (podpis1) 

 

                                                           
1 Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie 


