
Załącznik nr 1 do siwz 
............................................... 

(pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA 
 
 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
.......................................................................................................................................................
............................. 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  
.......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: 
............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................................ nr faxu 
........................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 
„Zakup sprz ętu komputerowego” 
składam(y) niniejszą ofertę:  
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
................................................................................................................................................ 
(słownie : ...........................................................................................................................), 
w tym: 
 
wartość netto: ......................................................................................................................  

 

(słownie: ................................................................................................................. złotych) 

 

podatek VAT : ....................................................................................................................        

 

(słownie:................................................................................................................... złotych) 
 



2. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 
3. Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
4. Oświadczam(y), Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego. 

 
 
5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

Na ofertę składają się : 

1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
5. ................................... 

 

 
 
 
 
 
 

..............................., dn. ..............................  
 ...................................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 



Załącznik nr 2 do siwz  
 
 
 
 
................................................................ 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
...................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
„zakup sprzętu komputerowego”  oświadczam(my), Ŝe wykonawca, którego 
reprezentuję(jemy) : 

 

1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.  
 
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
5. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 

 
 
 
 
 
 

..............................., dn. ..............................  ............................................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

 
 
 



Załącznik nr 3 do siwz 

 

UMOWA 

 

 

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w 

Szczecinie, ul. K. Szymanowskiego 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. mgr inŜ. arch. Maciej Cehak – Dyrektor Biura 

2. ……. 

a ………………………… z siedzibą w …………………. ul. ……………………., 

KRS …………………………, REGON ………………………, NIP ………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

PoniŜszą umowę zawarto po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego  sygnaturze 

………………………………………………….. 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ i dostarczenie do siedziby zamawiającego sprzętu 

komputerowego – zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ wraz z złącznikami. 

 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca dostawę zamówionego sprzętu, a Wykonawca zobowiązuje się do jego 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na swój koszt i własnym 

transportem do siedziby Zamawiającego wskazanej w SIWZ. 

3. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe na uregulowanie naleŜności będącej 

przedmiotem umowy. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Wartość netto przedmiotu umowy określa się na kwotę ………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………………………….zł) zgodnie z ofertą 

przetargową złoŜoną w dniu ……………………… r. 

2. Wartość umowy zostanie powiększona o podatek VAT, wartość brutto wynosi 

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

 

 

§ 4 

 

Po dokonaniu końcowego odbioru technicznego przedmiotu dostawy i otrzymaniu faktury VAT, 

Zamawiający dokona zapłaty z konta: 

………………………………………………………………………………………………, w terminie 30 

dni. 

 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy  

2. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania ewentualnych wad w ciągu …………….. od daty ich 

zgłoszenia. 

3. W przypadku wystąpienia błędu nawet 1 piksela lub 1 sub-piksela w czasie 25 dni od dnia 

końcowego odbioru Wykonawca zobowiązuje się do wymiany monitora na wolny od wad 

 

 

§ 6 

 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w wysokości 20% wartości umowy w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

b) w wysokości 20% wartości umowy w przypadku niezrealizowania umowy z winy Wykonawcy 

c) w wysokości 0,2% wartości umowy, za nieterminową realizację zamówienia, za kaŜdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

Zapłata kary umownej opisanej w pkt. a) i b) jest niezaleŜna od kary opisanej w pkt. c). 

 

 

 

 

 



 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 

2. Z tytułu nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnego aneksu. 

 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Oferta przetargowa złoŜona w dniu ……………………… r. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

Zamawiaj ący        Wykonawca 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do siwz  
................................................................ 
  ( pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) 

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZ ĘTU 
 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

...................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Zakup sprz ętu 
komputerowego” oferuję(my): 
Monitor LCD         szt. 13 
Nazwa, model, typ: …………………………………………………………………………… 
 

Lp. Wyszczególnienie Opis parametrów, uwagi 

1 Przekątna  

2 Czas reakcji plamki    

3 Rozdzielczość nominalna  

4 Złącza, kable  

5 Jasność  

6 Kontrast  

7 Kąt widzenia  

8 Normy, certyfikaty  

 
 
Uwagi: ………………………………....................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
..............................., dn. ..............................    
 
 
         ........................................................................................................ 

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 
do reprezentacji wykonawcy lub 
pełnomocnika) 

 


