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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego 
 

Tekst ujednolicony na dzie ń 27.09.2019 r. 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej pracowni komputerowej 
wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej sieci komputerowej  
w ramach projektu "Z nami wygrasz wy ścig do przyszło ści" , przedkładamy niniejszą 
ofertę:  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 70 
im. St. Wyspia ńskiego  
ul. Rewolucji 1905r. 22, 90-207 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów)  NIP 

    

    
 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 2:  

[wszelka korespondencja prowadzona b ędzie wył ącznie na n/w adres / e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym  
ze wzorem umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia) i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;  

4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu 
upływu terminu złożenia ofert; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy 
(odpowiednio dla każdej części zamówienia), 

4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy 
(odpowiednio dla każdej części zamówienia), 

4.9. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

4.10. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
 

Część nr…………zamówienia:  
 

Lp.  Firma podwykonawcy  Część zamówienia / zakres prac wykonywanych 
przez podwykonawc ę 

1   

2   

 
* Tabelę rozszerzy ć w zależności od ilo ści cz ęści na które Wykonawca składa ofert ę 

 
4.11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub    

    art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio    
    lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia    
    publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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Część 1 
 
Wykonawca składając ofertę w tej części zamówienia w zakresie pozycji 4,5,6,8 i 9 winien 
zastosować „O” stawkę podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2019 poz. 675 ze zm.)  
 
5. CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku z realizacj ą zamówienia. 
Wyliczenie ceny brutto musi by ć dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ] 
 
5.1    składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
           w SIWZ:   
5.1.1   cena mojej (naszej) oferty wynosi (dla poszczególnych części zamówienia): 
 

 
Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostkowa  
brutto (z VAT)  

 w PLN 

Warto ść 
brutto *2  
w PLN  
(w tym 

podate k VAT)          
[kol. 3 x kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN 

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Przenośny komputer 
dla ucznia  wraz z 
oprogramowaniem lub 
inne urządzenie mające 
funkcje komputera  
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………. 

(producent, model) 

20 sztuk 23%    

2 

Przenośny komputer 
dla nauczyciela  wraz z 
oprogramowaniem lub 
inne urządzenie mające 
funkcje komputera 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

(producent, model) 

5 sztuk 23%    

3 

System do zbierania i 
analizowania 
odpowiedzi - system, 
który pozwala na 
tworzenie sprawdzianów, 
zarządzanie wynikami, 
nadzorowanie pracy 
ucznia 
…………………………

20 sztuk 23%    
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…………………………
…………………………
….……………………… 

(producent, model) 

4 

Urządzenia sieciowe 
nr 1 - (tj. firewall, 
przełącznik zarządzalny - 
urządzenia umożliwiające 
konfigurację V-Lanów 
…………………………
…………………………
………….………………
…………………………. 

(producent, model) 

1 sztuka 0%    

5 

Urządzenia sieciowe 
nr 2 - (tj. firewall, 
przełącznik zarządzalny - 
urządzenia umożliwiające 
konfigurację V-Lanów 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
……………….………… 

(producent, model) 

1 sztuka 0%    

6 

Urządzenia sieciowe 
nr 3 - (tj. firewall, 
przełącznik zarządzalny - 
urządzenia umożliwiające 
konfigurację V-Lanów 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
(producent, model) 

3 sztuki 0%    

7 

Okablowanie 
strukturalne 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
(producent, model) 

 23%    

8 

Kontroler VLAN 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
(producent, model) 

1 sztuka 0%    
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9 

Punkt dost ępowy  - 
urządzenie zapewniające 
dostęp do sieci 
komputerowej za pomocą 
bezprzewodowego 
nośnika transmisyjnego 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………….
(producent, model) 

6 sztuk 0%    

10 

Wielkoformatowe, 
niskoemisyjne, 
interaktywne urządzenia 
do projekcji obrazu i 
emisji dźwięku – tablica 
interaktywna wraz z 
montażem i 
podłączeniem 
…………………………
…………………………
………………………… 
………………………… 
(producent, model) 

1 sztuka 23%    

CENA OGÓŁEM brutto w PLN  
(suma kol. 6 dla poz. 1-10)  

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 

6. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „GWARANCJA” - okres do datkowo 
udzielonej gwarancji (G)  

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

6.1  „GWARANCJA” - okres dodatkowo udzielonej gwarancji na przenośne komputery (laptopy)    

� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych przenośnych komputerów 
(laptopów) na okres 24 miesięcy* 
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� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych przenośnych komputerów 
(laptopów) na okres 30 miesięcy* 

� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych przenośnych komputerów 
(laptopów) na okres 36 miesięcy* 

  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych 
przenośnych komputerów (laptopów) na okres 24 miesi ęcy , a w podkryterium oceny „Gwarancja” – okres 
dodatkowo udzielonej gwarancji na przenośne komputery (laptopy) otrzyma 0 pkt .  
 

 
6.2  „GWARANCJA” - okres dodatkowo udzielonej gwarancji na urządzenia sieciowe 

� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń sieciowych na okres 
36 miesięcy* 

� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń sieciowych na okres 
42 miesięcy* 

� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń sieciowych na okres 
48 miesięcy* 

      *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie 
dostarczonych urządzeń sieciowych na okres 36 miesi ęcy , a w podkryterium oceny „Gwarancja” – 
okres dodatkowo udzielonej gwarancji na urządzenia sieciowe otrzyma 0 pkt . 

 

 6.3  „GWARANCJA” - okres dodatkowo udzielonej gwarancji na kontroler VLAN   

� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego kontrolera VLAN na okres 36 
miesięcy* 

� udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego kontrolera VLAN na okres 42 
miesięcy* 

      *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie 
dostarczonego kontrolera VLAN na okres 36 miesi ęcy , a w podkryterium oceny „Gwarancja” – okres 
dodatkowo udzielonej gwarancji na kontroler VLAN otrzyma 0 pkt . 
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6.4  „GWARANCJA” - okres dodatkowo udzielonej gwarancji na punkty dostępowe 

� udzielam/y gwarancji na punkty dostępowe na okres 36 miesięcy* 

� udzielam/y gwarancji na punkty dostępowe na okres 42 miesięcy* 
      *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na punkty dostępowe na okres 
36 miesi ęcy , a w podkryterium oceny „Gwarancja” – okres dodatkowo udzielonej gwarancji na punkty 
dostępowe otrzyma 0 pkt.  
 
 
7. KARTA OCENY W KRYTERIUM – Termin realizacji zamó wienia (T)  

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że: 
 

� Zrealizuję/emy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy * 

� Zrealizuję/emy przedmiot zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy * 

      *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 21 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a w kryterium oceny „Termin realizacji zamówienia” otrzyma 
0 pkt . 

 
 

Część 2 - 10 
 

8. CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku z realizacj ą zamówienia. 
Wyliczenie ceny brutto musi by ć dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ] 
 
8.1    składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
           w SIWZ:   
8.1.1   cena mojej (naszej) oferty wynosi (dla poszczególnych części zamówienia) 

 



 
DOA-ZP-II.271.98.2019 

 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Biuro Projektu: 
Szkoła Podstawowa nr 70 im. St. Wyspiańskiego, ul. Rewolucji 1905r. 22, 90-207 Łódź 
 
 

 
Część 2  

 
Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastoso

wana 
stawka 

VAT 

Cena 
jednostkowa  
brutto (z VAT)  

 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podate k VAT)          
[kol. 3 x kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN 

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Wózek na laptopy (na 
26 sztuk laptopów)  - 
urządzenie umożliwiające 
ładowanie oraz 
zarządzanie mobilnym 
sprzętem komputerowym 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

(producent, model) 

1 sztuka 23% 

   

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 

Część 3  
 
Wykonawca składając ofertę w tej części zamówienia winien zastosować „O” stawkę 
podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2019 poz. 675 ze zm.) 
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Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   

Zastoso
wana 

stawka 
VAT 

Cena 
jednostkowa  
brutto (z VAT)  

 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek VAT)    
[kol. 3 x kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN 

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4  kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Sieciowe urz ądzenie 
wielofunkcyjne  – 
urządzenie współpracujące z 
komputerem umożliwiające, 
co najmniej drukowanie, 
kopiowanie i skanowanie 
……………………………
……………………………
………………………… 

(producent, model) 

4 sztuki 0% 

   

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 

Część 4  
 
Wykonawca składając ofertę w tej części zamówienia winien zastosować „O” stawkę 
podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2019 poz. 675 ze zm.)  
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Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostko

wa  
brutto (z 

VAT) 
 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek VAT)          
[kol. 3 x kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN 

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Drukarka 3D  - urządzenie 
umożliwiające przestrzenne 
drukowanie 
trójwymiarowych fizycznych 
obiektów na podstawie 
komputerowego modelu 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………… 

(producent, model) 

1 sztuka 0% 

   

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 
 

Część 5 
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Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostko

wa  
brutto (z 

VAT) 
 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek 
VAT)          

[kol. 3 x 
kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN  

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Cyfrowe urządzenie 
zapisujące obraz lub/i 
dźwięk z oprzyrządowaniem i 
statywem - urządzenie 
zapisujące obraz i dźwięk 
podobnie jak informacje w 
pamięci komputera, kamera 
cyfrowa   
……………………………
……………………………
…………………………… 

(producent, model) 

2 sztuki 23% 

  

 

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 

Część 6 
 

 
Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostko

wa  
brutto (z 

VAT) 
 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek 
VAT)          

[kol. 3 x 
kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN  

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Labdisc uniwersalny   
……………………………
……………………………
……………………………
……………………… 

(producent, model) 

3 sztuki 23% 
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*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 
Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 

Część 7 

 

 
Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostko

wa  
brutto (z 

VAT) 
 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek 
VAT)          

[kol. 3 x 
kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN  

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Labdisc fizyczny   
……………………………
……………………………
……………………………
……………………… 

(producent, model) 

2 sztuki 23% 

  

 

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 

Część 8 
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Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostko

wa  
brutto (z 

VAT) 
 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek 
VAT)          

[kol. 3 x 
kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN  

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

 Labdisc BioChem   
……………………………
……………………………
……………………………
……………………… 

(producent, model) 

2 sztuki 23% 

  

 

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 

Część 9 

 

 
Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostko

wa  
brutto (z 

VAT) 
 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek 
VAT)          

[kol. 3 x 
kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN  

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Podłoga interaktywna 
(magiczny dywan)   
……………………………
……………………………
……………………………
……………………… 

(producent, model) 

1 sztuka 23% 

  

 

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
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Część 10 

 

 
Lp.  

Nazwa urz ądzenia Ilo ść   
Zastosowa
na stawka 

VAT 

Cena 
jednostko

wa  
brutto (z 

VAT) 
 w PLN 

Warto ść 
brutto  
w PLN  
(w tym 

podatek 
VAT)          

[kol. 3 x 
kol.5] 

Warto ść 
podatku 

VAT*1  

w PLN  

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 Kol 6 Kol 7 

1 

Wizualizer   
……………………………
……………………………
……………………………
……………………… 

(producent, model) 

1 sztuka 23% 

  

 

 
*1 W zakresie, w jakim Wykonawca o świadczył, że wybór oferty b ędzie powodował po stronie 

Zamawiaj ącego obowi ązek podatkowy, Wykonawca w odpowiednich pozycjach w  kol. 7 
„Warto ść podatku VAT ”  wpisuje słowo  „odwrócony”. 

 
*2 Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawia jący – odwrotne obci ążenie – warto ść 

netto b ędzie równa warto ści brutto . 
 
 

9. KARTA OCENY W KRYTERIUM – Gwarancja - okres doda tkowo udzielonej 
gwarancji na dostarczony sprz ęt (odpowiednio dla cz ęści 2-10)  
 

Część 2 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczony wózek na laptopy (na 26 laptopów) na okres 24 
miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczony wózek na laptopy (na 26 laptopów) na okres 30 
miesięcy * 

  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
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Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony wózek na laptopy 
(na 26 laptopów) na okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny  otrzyma 0 pkt . 
 

Część 3  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczone sieciowe urządzenie wielofunkcyjne na okres 24 
miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczone sieciowe urządzenie wielofunkcyjne na okres 30 
miesięcy * 

  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone sieciowe 
urządzenie wielofunkcyjne na okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny  otrzyma 0 pkt .. 

 
Część 4  

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczoną drukarkę 3D na okres 24 miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczoną drukarkę 3D na okres 30 miesięcy * 
  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną drukarkę 3D na 
okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt . 
 
 

Część 5 
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Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczone cyfrowe urządzenie (kamera cyfrowa) na okres 24 
miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczone cyfrowe urządzenie (kamera cyfrowa) na okres 30 
miesięcy * 

  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat w kryterium oceny „Gwarancja” – okres dodatkowo udzielonej gwarancji na dostarczone 
cyfrowe urządzenie (kamera cyfrowa) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na 
dostarczony sprzęt na okres 24 miesi ęcy , a w kryterium oceny  otrzyma 0 pkt . 

 
Część 6 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczony Labdisc uniwersalny na okres 24 miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczony Labdisc uniwersalny na okres 30 miesięcy * 
  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony Labdisc 
uniwersalny na okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt . 

 
Część 7 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  
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� udzielam/y gwarancji na dostarczony Labdisc fizyczny na okres 24 miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczony Labdisc fizyczny na okres 30 miesięcy * 
  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony Labdisc fizyczny 
na okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt . 

Część 8 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczony Labdisc BioChem na okres 24 miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczony Labdisc BioChem na okres 30 miesięcy * 
  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony Labdisc BioChem 
na okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt  

 
Część 9 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczoną podłogę interaktywną (magiczny dywan) na okres 24 
miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczoną podłogę interaktywną (magiczny dywan) na okres 30 
miesięcy * 

  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną podłogę 
interaktywną (magiczny dywan) na okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt . 
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Część 10 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa wyposa żenia do szkolnej 
pracowni komputerowej wraz z okablowaniem umo żliwiaj ącym wykonanie szkolnej 
sieci komputerowej w ramach projektu "Z nami wygras z wyścig do przyszło ści" , 
oświadczam (oświadczamy), że:  

� udzielam/y gwarancji na dostarczony wizualizer na okres 24 miesięcy * 

� udzielam/y gwarancji na dostarczony wizualizer na okres 30 miesięcy * 
  *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony wizualizer na 
okres 24 miesi ęcy , a w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt  
 

10. Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) wskazuję 
nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 
przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. 
 

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp) 

 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania 
(oznaczenie sprawy) 

Określenie oświadczeń  
lub dokumentów4 

 
 

  

 
11.  Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 

Czy wykonawca jest mikroprzedsi ębiorstwem b ądź małym lub średnim 
przedsi ębiorstwem ? 

�  TAK* 

�   NIE* 
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Biuro Projektu: 
Szkoła Podstawowa nr 70 im. St. Wyspiańskiego, ul. Rewolucji 1905r. 22, 90-207 Łódź 
 
 

Uwaga:  
*zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  
 
Przez Mikroprzedsi ębiorstwo  rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsi ębiorstwo  rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsi ębiorstwa  rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR. 
Powy ższe informacje s ą wymagane wył ącznie do celów statystycznych .  
 
 

12. Wykaz zał ączników i dokumentów przedstawianych w ofercie prze z 
Wykonawc ę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 
 

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

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 


