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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

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

(nazwa i adres Zamawiającego) 
 

FORMULARZ OFERTY 
Odpowiadając na  .............................................................................................................................................   
.............................................................................................................., zgodnie z wymaganiami określonymi  
w SIWZ składamy ofertę dotyczącą wykonania zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 
w ramach programu „Cyfrowa szkoła”” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w rozdziale IV ppkt 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.3. SIWZ. 
1. Oświadczamy:  
1.1. że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
określone. 
1.2. że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
określone. 
1.3. że, oferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące parametry/warunki: 
 
 

1. Przenośny komputer dla ucznia -tablet 10’’(25 sztuk): ………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 

 
 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Wyświetlacz  

Procesor  

Pamięć   

Grafika i video  

Dźwięk  

Komunikacja  

Czujniki  

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

(miejscowość i data) 
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Wyposażenie  

Zasilanie  

Wejście/Wyjście  

Waga  

Oprogramowanie  

Gwarancja   

W zestawie  

 
2. Komputer dla ucznia (notebook) 13,3’’ (25 sztuk): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 
 

 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Wyświetlacz  

Procesor  

Pamięć ram  

Dysk twardy  

Napęd optyczny  

Grafika  

Dźwięk  

Komunikacja  
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Interfejsy  

Wyposażenie  

Obudowa  

Waga  

Oprogramowanie  

Zasilanie   

Dodatkowe  

 
 
3. Komputer dla nauczyciela (notebook) (15 sztuk): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 
 

 Parametr/ Warunek oferowany 

wyświetlacz  

Procesor  

Pamięć ram  

Dysk twardy  

Grafika  

Dźwięk  

Komunikacja  

Interfejsy  
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Dodatkowe 
wyposażenie 

 

Zasilanie  

Obudowa  

Waga  

Oprogramowanie  

Gwarancja  

 
4. Szafka do przechowywania komputerów – mobilna na 26 komputerów przenośnych z ładowaniem (2 sztuki):  
 
………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 
 

 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Parametry  

Normy i atesty  

Gwarancja  

 
5.  Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 
 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Typ urządzenia  

Drukarka  

Skaner  

Faks  

Interfejsy  

Gwarancja  

 
6. Drukarka laserowa kolorowa (2 sztuki): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 
 

 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Podstawowe funkcje   

Typ urządzenia  

  

Interfejsy  

Gwarancja  
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7. Tablica interaktywna z systemem mocowania (1 sztuka): …………………………………………………………………………………….. 
(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 

 
 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Typ urządzenia  

Technologia  

Powierzchnia tablicy  

Rozdzielczość sprzętowa  

Prędkość odczytu 

współrzędnych 

 

Komunikacja z 

komputerem 

 

Oprogramowanie  

i sterowniki 

 

Zasilanie tablicy  

Zasilanie pisaków  

Sprzętowa emulacja 

myszki 

 

Programowalne przyciski 

bezpośrednio na tablicy 

 

Wyposażenie  

System mocowania  

Gwarancja  

 
8. Projektor krótkoogniskowy (2 sztuki): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 

 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Typ urządzenia   

Parametry  

Interfejsy  

Waga  

Dodatkowe wypsażenie  
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Gwarancja  

 
9. Głośniki (2 sztuki): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 
 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Budowa   

Parametry 
akustyczne  

 

Gwarancja  

 
 
10. Kontroler sieci bezprzewodowych (1 sztuka): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 
 

 Parametr / Warunek oferowany 

Cechy ogólne  

Cechy 

sprzętowe 

 

Funkcje  

Gwarancja  

 
11. Punkt dostępowy (4 sztuk): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 

 

 Parametr / Warunek oferowany 

Standardy  

Interfejsy  

Funkcje  

Bezpie-
czeństwo 

 

Zarządzanie  

Gwarancja  

 
 
12. Router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - 1 sztuka: 

 
 ………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 

 

 Parametr/ Warunek oferowany 

Obudowa  

Zasilanie  

Elementy 
mechaniczne 
 

 

Interfejsy  
 

 

Tryby pracy   
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Protokoły 
routingu  

 

VLAN 802.1q  
 

 

IDS/IPS  
 

 

Anty Virus  
 

 

Anty Spam  
 

 

Filtr stron 
internetowych  
 

 

VPN  
 

 

Wysoka 
dostępność  
 

 

Monitorowa-
nie oraz 
raportowanie 
zdarzeń  

 

Zarządzanie  
 

 

Kształtowanie 
pasma  

 

Autoryzacja 
użytkowników  

 

Wydajność  
 

 

Gwarancja   

 
13. Ekran projekcyjny (2 sztuki): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 
 

 

 Parametr / Warunek oferowany 

Budowa  

Gwarancja  

 
14. Wizualizer (1 sztuka): ………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę) 

 

 Parametr / Warunek oferowany 

Parametry 
obrazu 

 

Złącza  

Inne  
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2. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:  
 
Lp. Nazwa pomocy 

dydaktycznej 
oferowanej przez 

Wykonawcę 

Wartość 
jednostkowa 

netto 

Ilość/sztuki Wartość netto 
3 x 4 

VAT 23% 
5 x 23% 

Cena brutto 
5 + 6 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   25    

2.   25    

3.   15    

4.   2    

5.   1    

6.   2    

7.   1    

8.   2    

9.   2    

10.   1    

11.   4    

12.   1    

13.   2    

14.   1    

Razem    

 
2.1. Słownie wartość netto razem (poz. 5): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2. Słownie VAT razem (poz. 6): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. Słownie cena brutto razem (poz. 7): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia do dnia …………………………….. 
4. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:  
 
4.1. Przenośny komputer dla ucznia -tablet 10’’: ................. miesięcy. 
4.2. Komputer dla ucznia (notebook) 13,3’’: ................. miesięcy. 
4.3. Komputer dla nauczyciela (notebook): ................. miesięcy. 
4.4. Szafka do przechowywania komputerów – mobilna na 26 komputerów przenośnych z ładowaniem: 

................. miesięcy. 
4.5. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: ................. miesięcy. 
4.6. Drukarka laserowa kolorowa: ................. miesięcy. 
4.7. Tablica interaktywna z systemem mocowania: ................. miesięcy. 
4.8. Projektor krótkoogniskowy: ................. miesięcy. 
4.9. Głośniki: ................. miesięcy. 
4.10. Kontroler sieci bezprzewodowych: ................. miesięcy. 
4.11. Punkt dostępowy: ................. miesięcy. 
4.12. Router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS): ................. miesięcy. 
4.13. Ekran projekcyjny: ................. miesięcy. 
4.14. Wizualizer: ................. miesięcy. 
 
5. Wykonawca oświadcza, że dostawy odpowiadają określonym wymaganiom i do oferty dołącza:  

5.1. niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,  
5.2. deklaracje CE,  
5.3. certyfikaty ISO9001 dla producenta sprzętu,  
5.4. dokument potwierdzający spełnianie wymogów normy Energy Star 5.0 (dotyczy komputerów 

przenośnych). 
6. Określamy termin płatności od dnia wystawienia faktury VAT za przedmiot zamówienia na ........... dni. 
7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanych przez Zamawiającego. 
8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach. 
9. Informacje zawarte na stronach od ............ do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. 
10. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 
......................................................................................................................................................................... 
10.1. Osoby wyznaczone do kontaktów: ………………………………………………………………………………………………………….. 

tel.:......................................................................................... 
faks:....................................................................................... 
e-mail: .................................................................................. 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 
Do formularza oferty załączamy następujące oświadczenia, dokumenty i informacje: 
1)  .................................................................................................................................................................... , 
2)  .................................................................................................................................................................... , 
3)  .................................................................................................................................................................... , 
4)  .................................................................................................................................................................... , 
5)  .....................................................................................................................................................................  
6) ……………………………………………………………………………………………………………. 
7) ……………………………………………………………………………………………………………. 
8) ……………………………………………………………………………………………………………. 
9) ……………………………………………………………………………………………………………. 
10) ……………………………………………………………………………………………………….…. 

  ….. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ZGODNIE Z ART. 22 UPZP 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  ......................................................  

 ......................................................................................................................................................................... , 

 w imieniu  .........................................................................................................................................................  

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

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

(nazwa wykonawcy)* 

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 uPzp: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia. 

 

 

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

(miejscowość i data)  (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

*W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe 

oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT DOSTAW/lub WYKONYWANYCH 
 

Poz. Wartość 
zamówienia 

Przedmiot zamówienia Data realizacji 
dostaw  

Odbiorcy dostaw 

1.  
 
 
 

 

   

2.  
 
 
 
 

   

3.  
 
 
 
 

   

 
 
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

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

(miejscowość i data) 
 

 (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy) 

 
 

 

* W przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, jest obowiązany udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  ......................................................  
 ......................................................................................................................................................................... , 
 w imieniu  .........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  

(nazwa wykonawcy)* 
 
 
 
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. 
 
 

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

(miejscowość i data) 
 

 (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

* W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
powyższe oświadczenie składa każdy z nich odrębnie. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ   
…………………………………………………………. 
               (miejscowość, data) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
W ZAKRESIE ART.24 UST.1 PKT.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

(dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną)  
 

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
 
 

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

(podać nazwę lub numer postępowania)  
 
 
 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………......................………………………… 
(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 
 
 

 Nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości* 

 Ogłoszono upadłość, ale został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego* 

 otwarto likwidację* 

 ogłoszono upadłość* 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 



 14 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
 

WYKAZ CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM 
 
 

Pozycja 
określona 

w SIWZ 

Opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

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

 

(miejscowość i data) 
 

 (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


