Pisz, dnia 8 września 2017 r.

Or.272.1.5.2017

- WYKONAWCYdot. przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
modyfikuje się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Zamawiający w treści Formularza ofertowego – dot. CZĘŚCI II – Dostawa monitora i drukarki (Zał. nr 1b do
SIWZ), słowa:
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, to Wykonawcy zostanie
przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji na monitor oraz 12-letni
okres gwarancji na drukarkę.

zastępuje się słowami:

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, to Wykonawcy
zostanie przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji na monitor oraz
12-miesięczny okres gwarancji na drukarkę.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA
/-/ mgr inż. Marek Wysocki

str. 1

Załącznik Nr 1b do SIWZ
CZĘŚĆ II – dostawa monitora i drukarki
……………………………………………..

………..…………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

Nr tel. / nr fax …………………… e-mail ………………………………
Powiat Piski - Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w dniu 5 września 2017r.,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
CZĘŚĆ II - dostawę monitora i drukarki, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację dostawy
będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
………………………………..……......................................................................................................................... zł brutto,
słownie .......................................................................................................................................................................zł brutto,
w tym należny podatek VAT ……................ %, tj. ……………………………..…………….………………………………
Lp. Rodzaj urządzenia
2

Producent

Typ/model

Ilość

3

4

5

Jm. Cena jednostkowa brutto Wartość łączna brutto(PLN)
(PLN)
(kol. 5 x kol. 7)
6
7
8

1
1.

Monitor

1

szt.

2.

Drukarka

1

szt.

RAZEM
Udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji na okres ………… miesięcy na monitor oraz na ……… miesięcy na
drukarkę od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
(minimalne warunki - okres gwarancji 36 miesięcy na monitor oraz 12 miesięcy na drukarkę. Inne dostępne opcje dla
monitora 48 miesięcy, dla drukarki 24 miesiące)
UWAGA: Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, to
Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczny okres gwarancji na
monitor oraz 12-miesięczny okres gwarancji na drukarkę.
Oświadczam, że:
- jestem mikroprzedsiębiorcą [ ] Tak [ ] Nie
- jestem małym przedsiębiorcą
[ ] Tak [ ] Nie
- jestem średnim przedsiębiorcą [ ] Tak [ ] Nie
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Definicje zostały określone w
Zaleceniach Komisji z dnia
6 maja 2003 r. dotyczących definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Definicje:
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie 14 dni od podpisania umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SIWZ.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym postępowaniu.

…………………………………..
podpis Wykonawcy

