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..................................                                                            ............................... dnia ................. 
/ pieczątka  Wykonawcy/                                                                                      /Miejscowość/ 
 

                                                 Zamawiający  
                                         Gmina  Cedry  Wielkie 
                                         reprezentowana  przez 
                                    Wójta Gminy Cedry Wielkie 

                     OFERTA 
na wykonanie zadania pn: 

„Świadczenie usług dostępu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw 
domowych i 7 jednostek podległych Urzędowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz 
instalacja sieci LAN w jednostkach podległych Urzędowi Gminy w Cedrach Wielkich w 
ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Cedry Wielkie” 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z: 
1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
2. opisem przedmiotu zamówienia, 
3. projektem umowy,  
4. innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia, 

                                   niżej podpisani, reprezentujący: 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
 
Telefon: ..............................       Fax: ................................ E-mail……………………………... 
 
NIP: ............................................................................. REGON: ................................................ 
Oświadczamy, że: 
1.   Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty. 
2.  Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od 

Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za: 
cenę brutto ( łącznie z podatkiem VAT ): .......................................................... zł. 
słownie: ...................................................................................................................zł. 
w tym: 
kwota netto ( bez podatku  VAT ) : ......................................................................  zł. 
słownie: .................................................................................................................... zł. 
Podatek  VAT ( 23 % ): ............................................................................................. zł. 
słownie:  ................................................................................................................... zł. 
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zgodnie z poniższą tabelą cen poszczególnych elementów dostawy 

Lp. Wyszczególnienie Liczba j.m. Cena 
jednostkowa z 
VAT 

Wartość [3x5] 

1 2 3 4 5 6 

1 Dostawa, instalacja, 
uruchomienie oraz 
konfiguracja zestawu 
urządzeń 
udostępniających 
Internet dla 30 
gospodarstw 
domowych 

30 sztuka   

2 Dostawa, instalacja, 
uruchomienie oraz 
konfiguracja dostępu 
do Internetu w 
miejscu instalacji i 
uruchomienia usługi 
dla 30 gospodarstw 
domowych  

30 sztuka   

3 Dostawa zestawu 
urządzeń niezbędnych 
do instalacji sieci 
LAN, uruchomienie, 
konfiguracja, 
serwisowanie sieci 
LAN w 7 jednostkach 
podległych Urzędowi 
Gminy Cedry Wielkie  
 

7 sztuk   

4 Świadczenie usługi 
dostępu 
szerokopasmowego 
Internetu dla 30 
gospodarstw 
domowych i 7 
jednostek podległych 
Urzędowi Gminy 
Cedry Wielkie 

9 miesięcy   

 
4. Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                   

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz spełniamy 
pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone  w Rozdziale I   SIWZ. 

5. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w następujących terminach: 
a) dostawa, instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja zestawu urządzeń 

udostępniających Internet dla 30 gospodarstw domowych - w terminie: 20 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
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b) dostawa, instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja dostępu do Internetu w miejscu 
instalacji i uruchomienia usługi dla 30 gospodarstw domowych - w terminie: 20 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

c) dostawa zestawu urządzeń niezbędnych do instalacji sieci LAN, uruchomienie, 
konfiguracja, serwisowanie sieci LAN w 7 jednostkach podległych Urzędowi Gminy 
Cedry Wielkie - w terminie: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
(dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja) oraz serwisowanie w okresie od dnia 
uruchomienia do 31.10.2015r. 

d) świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw 
domowych i 7 jednostek podległych Urzędowi Gminy Cedry Wielkie - od dnia 
uruchomienia do 31.10.2015r. 

6. Oświadczamy, że zapewnimy przepustowość dostępu do sieci Internet dla jednostek 
podległych transmisji od komputera Klienta co najmniej …….…. Mbit/s                          
(minimalna wielkość 4 Mbit/s) 
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że: 

 nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej liste 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 Niepotrzebne skreślić 
8. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą 

zobowiązujemy się  do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od wystawienia polisy. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wzór  umowy i zobowiązujemy się  - w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia               
i nie wnosimy do niniejszej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 

11. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że 

 zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………. 

 nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia 

 Niepotrzebne skreślić 
12. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
13. Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów                                   
i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów naszej 
oferty. Do tych  celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo 
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez 
Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń 
zawartych w naszej ofercie. 
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14a. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 

a) Nazwa (firmy) podmiotu:………………………………………………………… 
  W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie 
          opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. b 

b) Nazwa (firmy) podmiotu:………………………………………………………… 
   W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie 
          opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. d 

14b. Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

 Niepotrzebne skreślić 
 
Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron. 
 
                                                .......................................................................... 
                  / podpis i pieczęć upoważnionego (- nych)  przedstawiciela ( - li )  Wykonawcy / 
 
Wykaz załączników: 
1. ................................................................................................. 
2. ................................................................................................. 
 
 
Pieczęć firmowa                                                         _________________________, dnia__________ 
 
 
 

1 W przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca 

będzie wykonywał całość Zamówienia publicznego osobiście. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


