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Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty. 
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.25.2020 
  
WYKONAWCA(Y): ZAMAWIAJĄCY: 

SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
 01-211 WARSZAWA 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP ) 

 

 
Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego pn. 
 

Rozbudowa macierzy NetApp AFF A300 i macierzy  NetApp FAS 2720 wraz  
z wykupieniem gwarancji i wsparcia technicznego producenta 

 
Oświadczam(y), że: 

 
1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto1 (wraz 

z podatkiem VAT): ................................................................ PLN (polskich złotych) (słownie: 

......................................................................................,  …./100 zł).  

Kalkulacja ceny ofertowej została przedstawiona poniżej w tabeli: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
 

Cena brutto2 
w PLN 

1. Rozbudowa macierzy NetApp AFF A300 będącej w posiadaniu 
Zamawiającego o dodatkową półkę dyskową z 24 dyskami 
typu SAS o pojemności minimum 3,8TB SSD 
 

 
 

……………………………… 

2. Rozbudowa macierzy NetApp FAS 2720 będącej w posiadaniu 
Zamawiającego o dodatkową półkę dyskową z minimum 50 

 
 

……………………………….. 

                                                 
1 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego w pkt 6 formularza oferty, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający informuje, że 
nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
2 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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dyskami typu SAS o pojemności minimum 10TB NL-SAS 7200 
KPRM 

3. Wykupienie dla Zamawiającego gwarancji i wsparcia 
technicznego producenta dla półki dyskowej do macierzy AFF 
A300 

 
 

……………………………………. 

4. Wykupienie dla Zamawiającego gwarancji i wsparcia 
technicznego producenta dla półki dyskowej do macierzy FAS 
2720 

 
 

……………………………………… 

5. Wykupienie usługi instalacji i konfiguracji półek dyskowych w 
siedzibie Zamawiającego przez przedstawiciela producenta 
macierzy 

 
 

……………………………………… 

                                                                                     
                                                                                 Razem cena brutto 

 
………………………………………. 

  

4) w ramach przedmiotu zamówienia wykonamy rozbudowę: 

a) macierzy NetApp AFF A300 będącej w posiadaniu Zamawiającego o dodatkową półkę dyskową 

z 24 dyskami typu SAS o pojemności minimum 3,8TB SSD: 

  typ/model ………………………………………………………..3,  producent ………………………………………………4; 

b) macierzy NetApp FAS 2720 będącej w posiadaniu Zamawiającego o dodatkową półkę dyskową 

z minimum 50 dyskami typu SAS o pojemności minimum 10TB NL-SAS 7200 KPRM: 

  typ/model ………………………………………………………..5,  producent  ……………………………………………..6; 

 

5) zgodnie z punktem XXII.3 i XXII.4 i XXII.5  informujemy, że w ramach Przedmiotu zamówienia:  

a) wykonamy rozbudowę macierzy NetApp FAS 2720 o dodatkową półkę dyskową z ………..7 
dyskami typu SAS o pojemności minimum 10TB NL-SAS 7200 KPRM;   
 

b) oferujemy gwarancję producenta i wsparcie techniczne producenta na oferowaną półkę 
dyskową do macierzy NetApp FAS 2720 na okres ………. lat8; 

 
c) oferujemy wykupienie usługi instalacji i konfiguracji półek dyskowych w siedzibie 

Zamawiającego przez przedstawiciela producenta macierzy, przez okres:  ……….. roboczodni9.   
 

6) na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie10 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług.  

                                                 
3 Wypełnia Wykonawca  
4 Wypełnia Wykonawca  
5 Wypełnia Wykonawca  
6 Wypełnia Wykonawca  
7 Wypełnia Wykonawca wpisując liczbę dysków. Minimalna liczba dysków wynosi 50.  
8 Wypełnia Wykonawca. Minimalna wymagana długość okresu gwarancji i wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata. 
9 Wypełnia Wykonawca. Minimalny wymagany okres usługi instalacji konfiguracji półek dyskowych w siedzibie Zamawiającego przez 
przedstawiciela producenta wynosi 20 roboczodni.  
10 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
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Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego11 
 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od 
towarów i usług 

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

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

 
 

7) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ, 

8) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w SIWZ, 

9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do SIWZ, 

10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści określonej 

w Załączniku nr 5 do SIWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną 

wskazane przez Zamawiającego, 

11) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej12, 

12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego 

zamówienia, 

13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane. Jednocześnie wraz z ofertą 

składam uzasadnienie, o którym mowa w pkt XVI.1.6) SIWZ 13:  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 
 1)    
 2)    

 
14) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom14, 

 

 Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   
 

                                                 
11 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
12 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
13 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
14 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
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15) oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy15 mikroprzedsiębiorstwem /małym /średnim 

przedsiębiorstwem. 
 
16) oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO16  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

 
17) wniesione wadium Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na rachunek  

nr …………………………………………..………………………… prowadzony przez ……………………………..……..17 
 
18) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 
 

Imię i nazwisko: _________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________ 
                      
Adres:  _________________________________________________________________      
                
Telefon: __________________________________ 
 
Adres e-mail:  __________________________________ 

Adres e-PUAP:  __________________________________ 

 

 

 

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

                ………………………………………… 

  (podpis) 

 
 
 
UWAGA: Formularz ofertowy musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 
b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 

                                                 
15 Wykonawca skreśla niepotrzebne; UWAGA! Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; Średnie przedsiębiorstwa: 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. 
16 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). 
17 Informacje podaje Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu 
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