Znak sprawy: ZP/TP-1/231/2021
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz Ofertowy

…………………………….………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
TEL.: ................................................
REGON: ................................................... NIP: .......................................................
www. ........................................................ e-mail: ...................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ÷ 139 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), o wartości szacunkowej
przekraczającej równowartość kwoty 214.000 Euro [913.630,00 zł]:

„Wykonanie i wdrożenie systemu” w ramach Projektu p.n.
„PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”
[z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]
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Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym + zamówienia w ramach
„prawa opcji”, oferujemy cenę – zgodnie z poniższym wykazem:
CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Wartość brutto wynosi: ......................................................................... zł
(Słownie: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ złotych)

Wartość netto wynosi: ......................................................................... zł
(Słownie: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ złotych)
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Na powyższą cenę [za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym] składają
się ceny ryczałtowe za poszczególne Etapy realizacji zamówienia:
ETAP

Wartość
netto w zł

Wysokość
podatku VAT

Kwota
podatku VAT w zł

Wartość
brutto w zł

………………

………%

………………

………………

………………

………%

………………

………………

………………

………%

………………

………………

ETAP I:
„Koncepcja realizacji
zamówienia”
Wycena – na poziomie
7% łącznej ceny
ofertowej brutto

ETAP II:
„Projektowanie
i wykonanie”
Wycena – na poziomie
58 % łącznej ceny
ofertowej brutto

ETAP III:
„Wdrożenie
rozwiązania”
Wycena – na poziomie
35% łącznej ceny
ofertowej brutto
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CENA BRUTTO ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA W RAMACH „PRAWA OPCJI” – zgodnie
z wyceną podaną w załączniku 2B do niniejszego Formularza Ofertowego

Wartość brutto wynosi: ......................................................................... zł
(Słownie: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ złotych)

Kwota podatku VAT (wg obowiązujących przepisów, tj. …….%) wynosi: ………………. zł
(Słownie: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ złotych)

Wartość netto wynosi: ......................................................................... zł
(Słownie: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ złotych)
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CAŁKOWITA [ŁĄCZNA] CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM + ZAMÓWIENIA W RAMACH „PRAWA OPCJI”

Łączna wartość brutto wynosi: ......................................................................... zł
(Słownie: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ złotych)

Łączna wartość netto wynosi: ......................................................................... zł
(Słownie: ............................................................................................................................
............................................................................................................................ złotych)
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Oferuję/ oferujemy dostawę następujących elementów Oprogramowania Systemowego,
zgodnie z zapisami punktu 11 Opisu przedmiotu zamówienia [załącznik nr 1 do SWZ]:
Nazwa oprogramowania

Przeznaczenie

Typ licencji



system operacyjny



Open source lub pochodna



serwer aplikacyjny





silnik bazy danych



CMS

Komercyjna, bez
ograniczenia ważności
oraz konieczności
wnoszenia tzw. opłat
maintenance
przez Zamawiającego



system operacyjny



Open source lub pochodna



serwer aplikacyjny





silnik bazy danych



CMS

Komercyjna, bez
ograniczenia ważności
oraz konieczności
wnoszenia tzw. opłat
maintenance
przez Zamawiającego



system operacyjny



Open source lub pochodna



serwer aplikacyjny





silnik bazy danych



CMS

Komercyjna, bez
ograniczenia ważności
oraz konieczności
wnoszenia tzw. opłat
maintenance
przez Zamawiającego



system operacyjny



Open source lub pochodna



serwer aplikacyjny





silnik bazy danych



CMS

Komercyjna, bez
ograniczenia ważności
oraz konieczności
wnoszenia tzw. opłat
maintenance
przez Zamawiającego

Pozostałe elementy Systemu zostaną dostarczone jako Oprogramowanie Aplikacyjne,
do którego przekażę/ przekażemy Zamawiającemu kody źródłowe oraz autorskie prawa
majątkowe.
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1. Zobowiązuję/ zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w wymaganym terminie,
tj.: przez okres nie dłuższy niż 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy [60 dni + 300 dni + 90 dni
= 450 dni kalendarzowych → zgodnie z szacowanym czasem realizacji poszczególnych
etapów, o których mowa w pkt 4.1. SWZ].
2. Zapoznałem/ zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
i nie wnoszę/ wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, w konsekwencji zobowiązuję/
zobowiązujemy się do stosowania oraz ścisłego przestrzegania określonych w nich warunków.
3. Przedmiot zamówienia wykonam(y) zgodnie ze szczegółowym opisem jego przedmiotu,
który określają dokumenty, j.n.:
a) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
b) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ,
do których nie wnoszę/ wnosimy żadnych zastrzeżeń, ponadto zgodnie z przedłożoną
w niniejszym postępowaniu ofertą i wszelkimi uwagami Zamawiającego.
4. Akceptuję/ akceptujemy warunki określone w treści Istotnych postanowień umowy
- załącznik nr 4 do SIWZ i zobowiązuję/ zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/ naszej
oferty, do zawarcia umowy na określonych tam warunkach.
5. Jestem/ jesteśmy związany/ związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni, tj. do 21 czerwca
2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam/ oświadczamy, że wybór naszej oferty
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, na podstawie
przepisów o podatku od towarów i usług.1
7. Oświadczam/ oświadczamy, że jestem/ jesteśmy2:
 małym przedsiębiorcą
 średnim przedsiębiorcą
 dużym przedsiębiorcą
8. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję/ zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

1

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór spowodowałby powstanie u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca winien złożyć odrębne
oświadczenie, w którym informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (co oznacza, iż to na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek
podatkowy i konieczność odprowadzenia przez niego odpowiedniej kwoty od towarów i usług, tzn. stawki VAT
do Urzędu Skarbowego), wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2
Zaznaczyć właściwe
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9. Uzyskałem/ uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
10. Oświadczam/ oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO [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)]
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Ocena kryterium: „Doświadczenie zespołu” [D]:
Zostanie dokonana w oparciu o wypełniony odpowiednio Załącznik nr 2A do SWZ
- w przypadku spełnienia przesłanki, o której mowa w punkcie 16.3. SWZ.
12. Karta oceny kryterium: „Gwarancja jakości” [G]:

 Deklaruję okres 48 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy (10 pkt);
 Deklaruję okres 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy (5 pkt);
 Deklaruję okres 24 miesięcy gwarancji [wymagane minimum] na przedmiot umowy
(0 pkt).
W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż
jeden kwadrat – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela wymaganego minimalnego
okresu gwarancji na przedmiot umowy, tj. na okres 24 miesięcy, w związku z czym Wykonawca
otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
13. Karta oceny kryterium: „Asysta techniczna” [AT] → po upływie 6 miesięcy od dnia odbioru
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, w okresie następnych 18 miesięcy:
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 Deklaruję świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze 12 i więcej godzin







miesięcznie (6 pkt);
Deklaruję świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze 11 godzin
(5 pkt);
Deklaruję świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze 10 godzin
(4 pkt);
Deklaruję świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze 9 godzin
(3 pkt);
Deklaruję świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze 8 godzin
(2 pkt);
Deklaruję świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze 7 godzin
(1 pkt);
Deklaruję świadczenie usługi asysty technicznej w ilości 6 godzin
[wymagane minimum] (0 pkt).

miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż
jeden kwadrat – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje świadczenie usługi asysty
technicznej w ramach wymaganego minimum, tj. 6 godzin miesięcznie, w związku z czym
Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
14. Karta oceny kryterium: „Powołanie na członków zespołu osób niepełnosprawnych” [N]:
 2 osoby i więcej– 4 pkt;
 1 osoba – 2 pkt;
 0 osób – 0 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż
jeden kwadrat – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie deklaruje powołania na członka
zespołu osoby niepełnosprawnej, w związku z czym Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym
kryterium.
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15. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ..................................................................................................................... ;
2) ..................................................................................................................... ;
3) ..................................................................................................................... ;
4) ..................................................................................................................... ;
5) ..................................................................................................................... .
16. Oświadczam/ oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych zastrzegam/ zastrzegamy następujące dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
• ................................................................................................ ;
• ................................................................................................ ;
• ................................................................................................ .
17. Oświadczam/ oświadczamy, że dokumenty złożone w niniejszej ofercie - niezastrzeżone
zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa.

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

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

miejscowość

podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

data
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Załączniki do Formularza Ofertowego:
1. Załącznik nr 2A – odpowiednio wypełniony w przypadku spełnienia przesłanki, o której mowa
w punkcie 16.3. SWZ, będzie stanowił podstawę oceny w ramach kryterium: „Doświadczenie
zespołu” [D];
2. Załącznik nr 2B – Wycena zamówienia w ramach „prawa opcji”;
3. Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [JEDZ] przesłany w wersji elektronicznej;
4. Załączniki, o których mowa odpowiednio w pkt 11.5. SWZ, o ile dotyczy.
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