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Warszawa, dnia 29 maja 2018 r. 

 

Pełnomocnik Zamawiającego –  

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

- Państwowego Zakładu Higieny: 

 

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. 

Ul. Bagatela 10 lok. 5 

00 – 585 Warszawa 

 

Wszyscy wykonawcy  

 

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Stworzenie i wdrożenie Systemu 
EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego 
i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, znak sprawy: PZH 3/2018 

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 
dokonuje zmiany brzmienia formularza ofertowego - załącznik nr 2 do SIWZ (zmiany 
pogrubioną czcionką): 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja/My, niżej podpisany/ni .................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz: 

1. Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:  

     

2. REGON 

   

3. NIP 
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4. KRS 

   

5. kod, miejscowość,  

   

6. ulica, nr domu, nr lokalu 

   

7. imię i nazwisko osoby do kontaktu 

 

8. adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu 

   

9. nr telefonu osoby do kontaktu 

 w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr PZH 3/2018 na „Stworzenie i wdrożenie 
Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru 
Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, składam niniejszą ofertę. 

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia, na warunkach i w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę obejmującą wykonanie przedmiotu 
zamówienia wraz z opcją: 

l.p. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 

1 Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

2 a b c = a + b 

3    

 Wynagrodzenie za prawo opcji 

4 Przewidywana 
liczba godzin 
wsparcia w 
ramach prawa 
opcji 

Cena netto za 
jedną godzinę 
wsparcia w 
ramach prawa 
opcji 

Cena netto za 
2000 godzin 
wsparcia w 
ramach prawa 
opcji 

Kwota VAT za 2000 
godzin wsparcia w 
ramach prawa opcji 

Cena brutto za 
2000 godzin 
wsparcia w 
ramach prawa 
opcji 

5 a b c = a * b d = c * stawka VAT e = c + d 

6 2000     

7 Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z opcją 
(cena oferty) 

8 Suma pozycji 3c oraz 6e:  

 

2. Cena za wykonanie przedmiotowego zadania zawiera wszystkie koszty niezbędne dla wykonania  
przedmiotu zamówienia. 
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3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia objęty zostanie następującym okresem gwarancji (uwaga 
– okres gwarancji należy podać w latach – minimalny wymagany okres 3-lata): …………………….  - letnim 
okresem gwarancji jakości obowiązującym przez ten okres. Termin gwarancji jakości rozpoczyna swój 
bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag przez strony umowy. W przypadku 
braku wskazania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najkrótszy 
możliwy termin gwarancji - 3 lata. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium termin 
gwarancji. 

4. Wniosłem wadium w wymagane wysokości  w formie …………………. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń oraz że uzyskałem konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zadania. 

7. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy na warunkach zawartych 
we wzorze umowy dołączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …......... kolejno ponumerowanych stron. 

9. Niniejszym informujemy, że w osobnej kopercie zamieściliśmy informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być 
ogólnie udostępnione1. 

10. Oświadczamy, że wybór Oferty nie będzie*/ będzie* prowadził do powstania po stronie 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.  

*) niepotrzebne skreślić 

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, należy wskazać 
elementy zamówienia oraz ich wartość powodujące powstanie tego obowiązku: 

1. ……………………………. 
2. ……………………………. 

11. Oświadczam, że zamierzam korzystać z podwykonawców: 

część zamówienia  firma podwykonawcy 

  

  

  

 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

                                                           
1 w przypadku gdy wykonawca nie zastrzega informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – punkt należy skreślić 
2 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). 
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ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

13. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

 

 

 

 

…......................, dn. …......................... …................................................... 

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy) 

 

 

                                                           
3 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 np. przez jego wykreślenie). 
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