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Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach: 
Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 
Społeczeństwo informacyjne 
Działania RPOP.02.02.00 Moduły 
informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 
2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 

P/31/2013 Załącznik nr 16 –  OFERTA PRZETARGOWA 
 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………..      Regon…………………………. 

BANK: ……………………..    

NR KONTA ………………………………………………………………………………………. 

Telefon ……………………     Faks …………………………... 

Email ………………………………………. 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony P/31/2013 na zadanie pn.: ,,Wprowadzenie e-usług dla 

WSZN Opole i SWSNPC w Branicach” składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy 

w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę 

procedury przetargowej. 

1. Oferta jest złożona przez * 
 
a) firmę……………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  

a-1) w postępowaniu, 

a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 

(podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
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2. Oferta jest złożona w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa przez* : 
 
a) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników 
 
 - ........................................................................................................................................................ 
 - ........................................................................................................................................................ 
która  na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 

                                                                                     b-1) w postępowaniu, 

                                                                                     b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 

                                                                                     (podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 

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

(nazwa, adres, tel. i fax Pełnomocnika) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 

b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 

………………………………………………………… ……….Wykonawca – lider konsorcjum, 

……………………………………………………………… ….Wykonawca - członek konsorcjum, 

………………………………………………………….……….Wykonawca - członek konsorcjum, 

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 

                                                                                     c-1) w postępowaniu, 

                                                                                     c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 

                                                      (podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 

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

(nazwa, adres, tel. i fax Pełnomocnika) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 

 

 Wykonawców składających ofertę w ramach oferty wspólnej będą obowiązywały zasady odpowiedzialności 
solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 

 Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się 
wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców składających ofertę w ramach oferty 
wspólnej, kilku z nich lub każdego z osobna. 

3.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem: 
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- w ramach Pakietu 1 (dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w WSZN im. św. 
Jadwigi w Opolu i SWSNPC w Branicach  wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w 
zakresie wskazanym we wzorze umowy) za cenę brutto*:  

PAKIET 1 

 

Lp 

 

Przedmiot zamówienia 

Dokładny Model/Typ/Numer 
lub opis oferowanego 

oprogramowania 
aplikacyjnego pozwalający na 

jednoznaczną jego 
identyfikację 

 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 
Brutto w PLN 

Wartość 
brutto w PLN 

(kol. 5x kol. 
4) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania aplikacyjnego wraz 
z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych w zakresie wskazanym 
we wzorze umowy, 36-miesieczną 
gwarancją i 36-miesięcznym 
nadzorem autorskim bez serwisu 
oraz ze szkoleniem dla WSZN im. 
św. Jadwigi w Opolu 

 

1 szt 

  

2 

Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania aplikacyjnego wraz 
z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych w zakresie wskazanym 
we wzorze umowy, 36-miesieczną 
gwarancją i 36-miesięcznym 
nadzorem autorskim z serwisem  
oraz ze szkoleniem dla SWSNPC w 
Branicach   

 

1 szt 

  

  
 

 RAZEM 
 

- w ramach Pakietu 2 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SWSNPC  w 
Branicach) za cenę brutto*: 

PAKIET 2 

 

L.p Przedmiot zamówienia Dokładny Model/Typ/Numer lub 
opis oferowanego 

oprogramowania aplikacyjnego 
pozwalający na jednoznaczną 

jego identyfikację 

Ilość Cena 
jednostkowa 
Brutto w PLN 

Wartość 
brutto w PLN 
(kol. 5x kol. 

4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Czytnik OCR 
 

1 szt. 
  

2 Tablet 
 

6 szt. 
  

3 Serwer HTTP 
 

1 szt. 
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4 Serwer Aplikacyjny 
 

1 szt. 
  

5 Serwer Bazodanowy 
 

1 szt. 
  

6 Firewall 
 

1 szt. 
  

7 UPS 
 

3 szt.   

8 Stacje robocze 
 

20 szt.   

9 
Oprogramowanie do backup lub 
równoważne 

 
1 szt.   

10 
Microsoft Windows server 2012 64 bit 
OLP lub równoważne 

 
3 szt.   

11 
Oprogramowanie typu  Oracle lub 
równoważne 

 
2 szt.   

  
 

 RAZEM 
 

- w ramach Pakietu 3 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla WSZN  im. św. 
Jadwigi  w Opolu) za cenę brutto*: 

 

PAKIET 3 

 

L.p Przedmiot zamówienia Dokładny Model/Typ/Numer lub 
opis oferowanego 

oprogramowania aplikacyjnego 
pozwalający na jednoznaczną 

jego identyfikację 

Ilość Cena 
jednostkowa 
Brutto w PLN  

 

Wartość 
brutto w PLN 

(kol. 5x kol. 
4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Czytnik OCR 
 

2 szt. 
  

2 Tablet 
 

20 szt. 
  

3 Serwer HTTP 
 

1 szt. 
  

4 Serwer Aplikacyjny 
 

2 szt. 
  

5 Serwer Bazodanowy 
 

1 szt. 
  

6 Serwer Hurtowni Danych 
 

1 szt. 
  

7 
Rozbudowa oprogramowania do backup 
lub równoważnego 

 
1 szt.   
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8 
Oprogramowanie typu Microsoft Windows 
server 2012 64 bit OLP  lub równoważne 

 
4 szt.   

9 
Oprogramowanie typu  Oracle lub 
równoważne 

 
2 szt.  

 

  
 

 RAZEM 
 

 

4.Akceptujemy termin realizacji zamówienia w ramach pakietu 1 zgodnie z harmonogramem wdrożenia 

stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, tj.: do max 30 listopada 2014 r.*  

5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia w ramach pakietów 2* i 3* zgodnie z § 3 wzorów umów*. 

6.Akceptujemy warunki płatności dla pakietu 1 - zgodnie z  §  6  wzoru umowy*. 

7.Akceptujemy warunki płatności dla pakietów 2* i 3*  - zgodnie z  §  4  wzorów umów*. 

8. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(szczegóły w załącznikach do SIWZ) i wzorów umów dla pakietów: 1*, 2* i 3*. 

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania 

ofert. 

10. Oświadczamy, że podana cena ofertowa w ramach  danego pakietu zawiera wszystkie koszty (w 

szczególności: koszty szkoleń, gwarancji, nadzoru autorskiego z serwisem w ramach pakietu 1 dla placówki 

medycznej w Opolu i bez serwisu  - w ramach pakietu 1 dla placówki medycznej w Branicach)  jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru oferty na dany pakiet. 

11. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania odpowiednich norm i  przepisów. 

12. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

13. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

14. Wadium w kwocie …………..zł zostało wniesione w dniu ……………….. w formie: 

…………………………………………………………. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu prosimy 

dokonać na konto: ……………………………………………………………** .  

15. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed  podpisaniem 

umowy wnieść żądane przez Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

zgodnej z wymogami Zamawiającego i w wysokości odpowiadającej 3% ceny ofertowej w ramach 

Pakietu 1.  

16. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres jeżeli 

dotyczy) ………………………………………………............................. 

17. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.      

   
 
        …………….…………………………………………… 
  (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 

* niepotrzebne skreślić; 

** należy wypełnić 

 


