
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy:  

FORMULARZ OFERTOWY  

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nazwa i adres Zamawiającego:  

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa. 

 

II. DANE WYKONAWCY: 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

tel ................................... fax ....................................... e-mail …………................................................. 

III. Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

 w trybie przetargu nieograniczonego na pn: „Usługi utrzymania infrastruktury SIG” BO-

ZP.2610.46.2016.IZ. obejmujące okres od dnia zawarcia umowy przez 6 miesięcy-okres 

zamówienia gwarantowanego  w ramach zamówienia podstawowego, oraz nie dłużej niż 6 

miesięcy od końca pierwotnej umowy w  ramach prawa opcji.  

 

 Przedmiot 
Ilość 

 

Jedn. 

miary 

Cena 

jednostkow

a netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto* 

1 

Usługi utrzymania 

infrastruktury SIG w tym 

opcje 

12* miesiące     

2 
 

Usługi Asysty 
1600** godz.     

RAZEM    

* wartość brutto za realizację usługi w okresie 12 m-cy służy wyłącznie do porównania ofert w celu wyłonienia 

oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest cena. 
** wartość brutto za realizacje usługi asysty w ilości 1600 godz. służy wyłącznie do porównania ofert w celu 

wyłonienia oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



całkowita cena brutto w ramach zamówienia podstawowego 

………………………………………………PLN, 

(słownie................................................................................................................................zł). 

 

 

całkowita cena brutto w ramach zamówienia opcjonalnego  

………………………………………………PLN 

(słownie................................................................................................................................zł). 

 

całkowita cena brutto która stanowi sumę zamówienia podstawowego i zamówienia 

opcjonalnego 

………………………………………………PLN, 

(słownie................................................................................................................................zł). 

 

 

Zamawiający zapłaci z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie więcej niż cena ofertowa: 

a) w ramach zamówienia podstawowego: 50,00 % ceny oferty brutto, 

b) w ramach prawa opcji: 50,00 % ceny oferty brutto. 

 

IV. Oferuję Czas przejęcia utrzymania z zapewnieniem SLA (C)”: 

 (w tygodniach): ……………………...  

Czas przejęcia utrzymania z zapewnieniem SLA nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. Punkty będą 

przyznawane za 4 tygodnie-0 pkt. za 3 tygodnie- 20 pkt.za 2 tygodnie 40 pkt.  zgodnie z rozdziałem 

XIV SIWZ. 

 

V. OŚWIADCZAM, że: 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczam, że akceptuję warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń. 

3. Uważam się za związany złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczam, że cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się 

na wykonanie przedmiotu zamówienia. 



5. Oświadczam, że akceptuję postanowienia umowy i zobowiązuję się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych  

w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zakresie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam, 

że zamierzam powierzyć*/ nie zamierzam powierzyć* podwykonawcom części 

zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego. 

7. Zastrzegam, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............. do 

................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako 

takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim. 

8. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. 

do nr… 

 

________________, dnia ________ 
_________________________________________ 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 


