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                                                                                                                    Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ   OFERTY 
           
 Ubiegając się o uzyskanie  zamówienia publicznego na  „Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem 
rozliczania kosztów na potrzeby Opery Wrocławskiej”,  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na ogłoszenie 

Opery Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35 składamy niniejszą OFERTĘ 

                   
                 I.NAZWA I ADRES WYKONAWCY:                                                         
........................................................................................................................................................ 
 
Tel. …………………………………. 
 
e-mail: …………………………………………………………..… 
  
NIP: ……                             
 
Regon: …………….………..  
 
KRS: ………………..………….…………. 
 
Osoba desygnowana przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: 
 
 Imię i nazwisko:…………………………………….. 
 
 e-mail: ………………………………………………. 
 
 tel: …………………………………………………… 
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II. CENA OFERTY: 
 
Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności we wzorze umowy z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, za następującym  wynagrodzeniem:  

Jednostkowe ceny ryczałtowe  Cena jednostkowa  
netto 

Jednostka  Ilość sztuk Cena łączna 
netto 

VAT Cena łączna brutto 

Miesięczna jednostkowa 
ryczałtowa cena  z tytułu 
dzierżawy  urządzenia 

wielofunkcyjnego A3 kolor 

 

szt 2  

 

 

Miesięczna jednostkowa 
ryczałtowa cena  z tytułu 
dzierżawy  urządzenia 

wielofunkcyjnego A3 mono 
 

szt 2  

 

 

Miesięczna jednostkowa 
ryczałtowa cena  z tytułu 

dzierżawy urządzenia 
wielofunkcyjnego A4 kolor 

 

szt 4  

 

 

Miesięczna jednostkowa 
ryczałtowa cena za pakiet 
wydruków dla wszystkich 

urządzeń (30 000 dla MFP i 
2 000 dla drukarki) 

 

msc 1  

 

 

 Miesięczna jednostkowa 
ryczałtowa cena z tytułu 

dzierżawy serwera wydruku  
 

msc 1  
 

 

Jednostkowa ryczałtowa 
cena za wydruk jednej strony 
czarno-białej poza ryczałtem  

 
szt 1  

 
 

Jednostkowa cena wydruku 
jednej strony kolorowej   szt 1    

Jednorazowa cena wdrożenia 
i instalacji systemu  szt 1    
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Oświadczamy, że suma cen jednostkowych z tytułu dzierżawy wszystkich 9 sztuk urządzeń wyliczona zgodnie z powyższym wyszczególnieniem wynosi: 
……………………… złotych brutto : ………………………. (słownie: …………………………………………………) 
 
Oświadczamy, że maksymalne nominalne wynagrodzenie umowne wyliczone w sposób podany w Tabeli nr.1 wynosi brutto: ………….. zł ( słownie złotych: 
…………………….).                                                                                                            

Tabela nr 1:  

Jednostkowe ceny 
ryczałtowe  

Cena 
jednostkowa  

netto 

Zakładana 

Ilość 

w okresie 
trwania 
umowy  

Jednostka 

miary 

Cena netto 
za realizację 
przedmiotu 

umowy 
zgodnie z 

zakładanymi 
ilościami  

(Zł) 

 

Stawka 

VAT % 

Wartość  
podatku 
VAT 

( zł) 

 

Cena brutto 

1 2 3 4 5= (2x 3) 6 7 =(5x 6) 8=(5+7) 

Suma miesięcznych cen 
jednostkowych  netto  z 

tytułu dzierżawy 
wszystkich urządzeń  
wskazanych w OPZ 

 48 

msc     

Miesięczna jednostkowa 
ryczałtowa cena za pakiet 
wydruków dla wszystkich 

urządzeń (30 000 dla MFP 
i 2 000 dla drukarki) 

 48 

msc     

 Miesięczna jednostkowa 
ryczałtowa cena z tytułu 

dzierżawy serwera 
wydruku  

 48 

msc     

Jednostkowa ryczałtowa 
cena za wydruk jednej 

strony czarno-białej poza 
 96000 

szt     
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III. PODWYKONAWCY: 
 

1. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 
  * niepotrzebne skreślić 
 

2. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia należy również podać  
nazwy firm podwykonawców i zakres realizowanych przez nich świadczeń, jako podwykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
                
IV. Termin płatności faktury: 
 
Składając niniejszą ofertę deklaruję/ -my ………………….. dni 
 
UWAGA!! Niniejsza informacja stanowi kryterium oceny oferty, w związku z powyższym nie będzie podlegała uzupełnieniu ani uszczegółowieniu. W 
przypadku nie określenia czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe bądź określenia go niezgodnie z wymaganiami SIWZ oferta będzie podlegała odrzuceniu 
zgodnie z art. 89 ust.1. ustawy PZP. 
 
V.  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie 

informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. 
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do 

SIWZ. 
3. Oświadczamy, że  przedmiot  zamówienia  oferowany  przez  nas  spełnia  wszystkie  wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych 

potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz posiadamy dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane przez 

ryczałtem  

Jednostkowa cena 
wydruku jednej strony 

kolorowej  
 24000 

szt     

Jednorazowa cena 
wdrożenia i instalacji 

systemu 
 1 

szt     

Maksymalne nominalne wynagrodzenie za przedmiot umowy:                            razem Ʃ kol.8:                                                                                                        
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Zamawiającego świadectwa, certyfikaty i atesty. Oświadczamy także, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawię dokumenty potwierdzające 
powyższe oświadczenie. 

4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SIWZ. 
5. *Oświadczamy, że dokumenty  dołączone do Formularza Oferty  zawarte na stronach od ……..       do ………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
         * niepotrzebne skreślić 
6. Oświadczamy, że Formularz Oferty w postępowaniu wraz  z dołączonymi dokumentami jest jawny i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
7. Niniejszym akceptujemy treść umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w rzeczonej umowie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
8. Oświadczam/y/, że wybór naszej oferty nie będzie / będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………

…………......…..….…………………………………………………………………………………………… 
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać 

ich wartość bez kwoty podatku) 
Zgodnie z komentarzem do zmiany art. 91 ust. 3a ustawy

 
obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje jedynie w przypadku:  

a) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
b)  mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak   i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją

 
zmian w 

ustawie o podatku VAT, 
c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku V 
 
9. W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w Umowie, jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w 

Krajowym Rejestrze Sądowym / wpisem w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / udzielonym pełnomocnictwem): 
 
Imię i nazwisko ........................................ - stanowisko/funkcja*........................................................... 
 
Imię i nazwisko ........................................ - stanowisko/funkcja* .......................................................... 
 
 
Oświadczam/-my, że na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym zobowiązuję/-my się dostarczyć dokumenty, 
oświadczenia, zaświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  
  
Oświadczam/-my, że zgodnie z zapisem rozdz.IV pkt.5 SIWZ zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp ( wzór załącznik nr.6 do SIWZ) w terminie do 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawyPzp. 
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   VI.  OŚWIADCZAMY, ŻE DO NINIEJSZEJ OFERTY ZAŁĄCZAMY: 
        

1) podpisany Załącznik nr 4 do SIWZ:  OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  
( jeżeli dotyczy również: 
- wykonawcy składający ofertę wspólną ( art. 23 Pzp), wówczas, każdy z Partnerów składa    indywidualnie podpisany Załącznik nr 4 w zakresie 
dotyczącym wykluczenia z postepowania i potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu ); 
- inny podmiot który  oddaje do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa 
indywidualnie podpisany Załącznik nr 4 w zakresie dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania);  

2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu  
(szczegółowo opisane w rozdz. IV pkt.11 SIWZ) ( jeżeli dotyczy);   

3) oryginalne karty katalogowe oferowanych urządzeń  w języku polskim lub angielskim, na podstawie których można ocenić spełnienie 
wymagań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego w OPZ; 

4) podpisany i wypełniony  Załączniku Nr 3 do SIWZ pn. Wykaz sprzętu ; 
5) pełnomocnictwo zawierające szczegółowy zakres,  podpisane  przez  osoby  uprawnione do  reprezentowania Wykonawcy i składania w 

jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo  musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza ( jeżeli dotyczy); 

6) pełnomocnictwo dla Lidera w przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej , art.23 Pzp. ( jeżeli dotyczy). 
 
Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że  załączone do oferty dokumenty, oświadczenia opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 
 
 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………………                                                            

…………………………………………………………                                                                        (podpis upełnomocnionych przedstawicieli 

Wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


