
 

 

 
nr postępowania: II.2410.1.2016 

 
 
 

…………………………………………………………… 
pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy: 

Adres: 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon: Faks: 

Adres e-mail: 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym informacjami i zmianami), 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, składamy ofertę na realizację 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia pn.: 

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) zobowiązujemy się zrealizować 
w zakresie ustalonym w umowie (załącznik nr 5 do SIWZ) na niżej wymienionych warunkach: 

 

CENA OFERTOWA NETTO …………………………… zł 

Kwota podatku VAT (…….. %) 

(iloczyn CENY OFERTOWEJ NETTO i Stawki podatku VAT) 
…………………………… zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO  

(suma CENY OFERTOWEJ NETTO i Kwoty podatku VAT) 
………………….. zł 

Słownie złotych cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………………… 

 

Oferujemy termin realizacji zamówienia: 
……………………. dni 

 

 
 
..............................................                            …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)                       (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                          do podejmowania zobowiązań) 

 
 



 

 

II. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
III. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. 
IV. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, w przypadku uznania 

naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną 
wskazane przez Zamawiającego. 

V. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie **: 
………………………………………………………………………………………………….………..……………………………………………. 

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

VI. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia **: 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  

  

  

 

 

 
..............................................                           …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)                                                   (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                 do podejmowania zobowiązań) 
 
 

VII. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… nie mogą być 
udostępniane **. 
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie 
spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 

VIII. Zgodnie z art.91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty 
będzie / nie będzie *** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
*** niewłaściwe skreślić 

[wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do 
rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT]. 

IX. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru 
lub usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oraz  
wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: …………………………………zł 
Uwaga ! - Niniejszy pkt IX wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u 
Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o 
podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia 
(odprowadzenia ) podatku VAT.  



 

 

  

X. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e. 

XI. Wraz z Formularzem oferty składamy:  
1.  Aktualne Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2.  Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy Wykonawcy) 
 
* należy wpisać numery Zadań, na które składana jest oferta 

** Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy  

*** niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
 
..............................................                           …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)                  (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                     do podejmowania zobowiązań) 



 

 

 

Postępowanie nr II.2410.1.2016 

 
 
 

…………………………………………………………………. 
              Pieczęć Wykonawcy 

Postępowanie nr: ……………………..……… 
                      Załącznik nr 2a do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp 

DOTYCZĄCE BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
w zależności od podmiotu: 
…………………………………………………                                     ………………………………………………… 
          KRS/CEiDG                                                                      NIP/PESEL 
 
reprezentowany przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
prowadzonego przez:  

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
 
oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp. 

 
…………….……., dnia ………….……. r.  
 (miejscowość)                                                                                   
                            ………….……………………………… 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 



 

 

 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp) 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością , na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……. 
 
…………….……., dnia …………………. r.  
 (miejscowość)…………                        …………………………………………… 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres) 

 
w zależności od podmiotu: 
…………………………………………………                                     ………………………………………………… 
          KRS/CEiDG                                                                      NIP/PESEL 
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
…………….……., dnia …………………. r.  
(miejscowość)                                                                                                    

…………………………………………….. 
       (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 



 

 

 
…………….……., dnia …………………. r.  
 (miejscowość)                                                                                                     
 

…………………………………………….. 
       (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
  



 

 

Postępowanie nr II.2410.1.2016 

 
 
 

…………………………………………………………………. 
              Pieczęć Wykonawcy 

Postępowanie nr: ……………………..……… 
                      Załącznik nr 2b do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp 

dotyczące przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 o nie przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy 
 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
w zależności od podmiotu: 
…………………………………………………                                     ………………………………………………… 
          KRS/CEiDG                                                                      NIP/PESEL 
 
reprezentowany przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
prowadzonego przez:  

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
 
oświadczam, co następuje: 
 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1.* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp, gdyż nie 
przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy w postępowaniu. 
 

 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 



 

 

                           … ……….……………………………… 
(pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
 
 

 
2.* Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy w postępowaniu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 
w związku z czym zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……. 
 
…………….……., dnia …………………. r.  
 (miejscowość) 
                             …………………………………………… 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 

 
* należy odpowiednio wypełnić  

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……., dnia …………………. r.  
 (miejscowość) 
                              …………………………………………….. 

       (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 

  



 

 

Postępowanie nr II.2410.1.2016 

 
 
 

…………………………………………………………………. 
              Pieczęć Wykonawcy 

Postępowanie nr: ……………………..……… 
                      Załącznik nr 2c do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
w zależności od podmiotu: 
…………………………………………………                                     ………………………………………………… 
          KRS/CEiDG                                                                      NIP/PESEL 
 
reprezentowany przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
prowadzonego przez:  

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
 
oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia rozdz. IV pkt 1.2 ppkt 3  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość)                                                                                          
                           ………….……………………………… 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  
przez zamawiającego w ..…………………………………………………………………………….         (wskazać dokument i właściwą 
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………………………………………………. w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 

 
…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość)                                                                                        
                            ………….……………………………… 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……., dnia …………………. r.  
 (miejscowość)                                                                                       
                         …………………………………………….. 

       (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

…………………………………………………………………. 
              Pieczęć Wykonawcy 

Postępowanie nr: ……………………..……… 
                      Załącznik nr 5 do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 
 

WYKAZ DOSTAW 

 
 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
w zależności od podmiotu: 
…………………………………………………                                     ………………………………………………… 
          KRS/CEiDG                                                                      NIP/PESEL 
 
reprezentowany przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
prowadzonego przez:  

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
 
oświadczam, co następuje: 
 

L.P.: Odbiorca: Przedmiot 
dostawy: 

Wartość 
Dostawy: 

Data 
wykonania 

     
     

 
Do wykazu należy dołączyć dokument poświadczający należyte wykonanie dostawy (referencje). 
 
 
 
 
              ………….……………………………… 

(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań) 


