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  21-22 cale  

  Matowa 

 Rodzaj matrycy  LED, IPS 

  1920 x 1080 (FullHD) 

 Format ekranu  16:9 

  60 Hz 

 Rodza  VGA (D-sub), HDMI - 1 szt, DVI - 1 szt., DC-

zasilania) - 1 szt 

  Kabel VGA 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ, nr sprawy  PN/183/18/MK 

 

 

[pieczątka firmowa] 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTĘ SKŁADA: 

 Nazwa i adres Wykonawcy  

Wykonawca   

 

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

To małe/średnie 
przedsiębiorstwo 

Tak/Nie* 

Pochodzi z innego państwa 
członkowskiego Unii 
Europejskiej 

Tak/Nie* 

Pochodzi z innego państwa 
nie będacego członkiem Unii 
Europejskiej 

Tak/Nie* 

*niewłaściwe skreślić 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
udzielenie zamówienia publicznego na  : 

 

Dostawa: ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  

KOMUTEROWEGO  

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem Microsoft 

Office 
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
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4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

 
nr sprawy 183/18/MK składamy niniejszą ofertę w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Istotnymi dla 
Stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

 
 
Ofertę składam na Pakiet(y):…………………….. 
 
Pakiet 1 (jeśli dotyczy) 
5 zestawów komputerowych  
 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
 
Pakiet 2 (jeśli dotyczy) 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
 
Pakiet 3 (jeśli dotyczy) 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 



Strona 3 z 6 
 

Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
 
 
Pakiet 4 (jeśli dotyczy) 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pakiet 5 (jeśli dotyczy) 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
 
Pakiet 6 (jeśli dotyczy) 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
 
Pakiet 7 (jeśli dotyczy) 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Za sztukę…………………………………………………………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
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Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia 
wszystkich warunków zawartych w SIWZ.  
 

2. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

3. Oferujemy termin gwarancji 24 miesiący 
 
4. Oświadczamy , że zobowiązujmy się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą 
tabelę) - *niepotrzebne skreślić: 

 
 
 
 
Wykaz części zamówienia, które wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom 
 

Lp. Powierzony zakres prac 
Nazwa 

podwykonawcy 

   

   

 
5. Termin realizacji zamówienia –   14 dni od daty zawarcia umowy 

 
Główne miejsce dostawy:   
Dostawa odbędzie się do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie miasta 
Warszawy 

 
 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) 
stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej 
Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

 

L.P. Nazwa dokumentu 
utajnionego 

Uzasadnienie faktyczne i 
prawne 

Dokument potwierdzający 
przyczynę i ważność utajnienia 

/dokument załączyć do 
oświadczenia/ 

1.    
2.    

W związku z utajnieniem w.w dokumentów oświadczamy, że: 

a/ wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (decyzja/dezycje w załączeniu); 
b/ zastrzeżenie niejawności w.w informacji jest nadal ważne; 
c/ informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez 
spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania 
takich dokumentów w rejestrach sądowych; 
d/ informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawcom, jako 
warunki przystąpienia do postępowania i kryteriów wyboru Wykonawcy; 
e/ po podjęciu decyzji o objęciu w.w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie 
były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i 
podobnych, ani nie zapoznano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w 
trybie jawnym. 
 
8. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu (jeśli nie dotyczy - skreślić). 

 
9. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
10.   Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:  
 
………………………………………………………………………. 
                 (imię nazwisko – stanowisko) 
 
11. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów  
z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:   …………………………………………………………………..…  
                                                  (imię nazwisko – stanowisko) 
tel. kont. ………………………............ 
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Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 

Na ofertę składają się : 
 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. …………………..………….. 

 
 
....................................……..……                          ………..…………….…………………………                                                                    
         (miejscowość, data)                                (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych 
w dokumencie,   
                                                                     uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie  
                                                                                      prawnym, reprezentowania Wykonawcy i 
składania  
                                                                                                                 o świadczeń woli w jego 
imieniu 
 
 

 

NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ: 

- nr umowy, na podstawie, której dostawa została wykonana 
*/ niepotrzebne skreślić      

 



FORMULARZ CENOWY, NR. SPRAW PN/183/18/MK 
 

1 
 

zał nr.3 do SIWZ 
 
 
 

Ofertę składam na Pakiet(y):………………………. 
Nazwa pakietu………………………………………………………. 
 
Wartość netto: …………………… PLN 
Za sztukę(poszczególny element pakietu)………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………PLN 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
Za sztukę(poszczególny element pakietu)………………………………………………………… 
Za całość……………………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………PLN 
 
 
PARAMETRY WYMAGANE (WYPISAĆ)                        PARAMETRY OFEWROWANE (WYPISA Ć) 
 























1 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Oświadczenie  

Postępowanie nr PN/183/18/MK 

 

 

       

 
 
 

OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp) 
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj ącego informacji o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) 

ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU  
KOMUTEROWEGO  

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przeno śnego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office  
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

 

w imieniu: 
 

……………..…………………………………………………………………………………, 
....................................................................................................................................... 

                     
    pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec reprezentowanego 
przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. 

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy z łożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe, * 
 
lub 
 
należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy z łożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe i składam  wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.* 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 
 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



2 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  w imieniu 
Wykonawcy  lub  pieczątka wraz z podpisem 



Załącznik Nr 6 do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK    
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn:  

ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU  
KOMUTEROWEGO  

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przeno śnego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office  
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

 
w imieniu ……………..…………………………………………………………………………                      

    ( pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.  1 i pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych. 

 
…………………………..          …………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania        
                                                                                                                      o świadczeń w imieniu Wykonawcy  

           lub  pieczątka wraz z podpisem 
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       …………………………..………………………………………… 

Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania         

 

 

pieczęć Wykonawcy 



          oświadczeń w imieniu Wykonawcy  
           lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ, nr sprawy  
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………..……………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 

 

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

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………….……………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 6a do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK  
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę 

Postępowanie nr PN/183/18/MK  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WSPÓLNĄ OFERTĘ  
 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn:  

ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU  
KOMUTEROWEGO  

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przeno śnego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office  
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

 
W imieniu Konsorcjum: 

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

.......................................................................................................................................                      
    (nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną) 

 
Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.  1 i pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych       
       ............................................................... 
 
………………………………..     …….……………………………………………..…….. 
Miejscowość, data  Czytelne podpisy osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających 
wspólna    ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………............………………………… 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

 

pieczęć Lidera Konsorcjum 



Czytelne podpisy osób uprawnionych do sk ładania 
oświadczeń w imieniu Podmiotów składających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 

Załącznik Nr 6a do SIWZ, nr sprawy  
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę 

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

        
       ............................................................... 
 
………………………………..     …………………………………….…..……………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 

 

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

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………………………………………… 
 Czytelne podpisy osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 

 

 

 

 



Załącznik Nr 6b do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK  
Oświadczenie podwykonawcy  

 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn:  
 

ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU  
KOMUTEROWEGO  

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przeno śnego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office  
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

 
w imieniu  ……………..…………………………………………………………………………………,                      

    (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.  1 i pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

 
………………………………..      …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………… 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ……………………………………………………..………………… 

 

 

pieczęć Podwykonawcy 



Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 

Załącznik Nr 6b do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK  
Oświadczenie Podwykonawcy  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 
………………………………..      ………..………………………………….…………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 

 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ……………………………….…………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK    
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  na dostawę Uniwersalnych szczelnie zamykanych pojemników transportowych 

w imieniu ……………..…………………………………………………………………………                      
    ( pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
1. Oświadczam iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15) i 22)  oraz art. 24 ust. 5 
pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

2.  Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

3 Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

4. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:  
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 
• wydano wyrok lub decyzję*  
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
…………………………..          …………………………………………….. 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania        
                                                                                                                      o świadczeń w imieniu Wykonawcy  

           lub  pieczątka wraz z podpisem 
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



       …………………………..………………………………………… 

Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania         
          oświadczeń w imieniu Wykonawcy  
           lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ, nr sprawy  
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………..……………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 

 

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

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………….……………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 7a do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK  
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę 

Postępowanie nr  
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WSPÓLNĄ OFERTĘ  
 
W związku z udziałem w realizacji zamówienia jako podmiot składający wspólną ofertę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU  
KOMUTEROWEGO  

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

 
W imieniu Konsorcjum: 

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

.......................................................................................................................................                      
    (nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną) 

 
1. Oświadczam iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15) i 22)  oraz art. 24 ust. 5 
pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

2.  Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

3 Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

4. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:  
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 
• wydano wyrok lub decyzję*  
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

*niepotrzebne skreślić 

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

 

pieczęć Lidera Konsorcjum 



…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

Czytelne podpisy osób uprawnionych do sk ładania 
oświadczeń w imieniu Podmiotów składających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 7a do SIWZ, nr sprawy  
Oświadczenie Podmiotów składających wspólną ofertę 

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

        
       ............................................................... 
 
………………………………..     …………………………………….…..……………….. 
Miejscowość, data Czytelne podpisy osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 

 

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

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………………………………………… 
 Czytelne podpisy osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podmiotów składających 
wspólna ofertę   lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 



Załącznik Nr 7b do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK  
Oświadczenie podwykonawcy  

 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
W związku udziałem w realizacji zamówienia jako podwykonawca Wykonawcy 
:…………………………………………………………………………….…………… składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU  
KOMUTEROWEGO  

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

 
w imieniu  ……………..…………………………………………………………………………………,                      

    (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
1. Oświadczam iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15) i 22)  oraz art. 24 ust. 5 
pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

2.  Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

3 Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

4. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:  
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 
• wydano wyrok lub decyzję*  
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

*niepotrzebne skreślić 

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

 

 

pieczęć Podwykonawcy 



Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………… 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ……………………………………………………..………………… 
Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 7b do SIWZ, nr sprawy PN/183/18/MK  
Oświadczenie Podwykonawcy  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 
………………………………..      ………..………………………………….…………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE (wypełniać fakultatywnie): 

 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ……………………………….…………………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub 
 pieczątka wraz z podpisem 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 8 do SIWZ nr sprawy PN/183/18/MK  
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie  

wypełnienia obowiązków informacyjnych  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 ZAKUP ZBIORCZY SPRZĘTU  
KOMUTEROWEGO  

 

1) Pakiet nr 1 – Zestaw komputerowy (5 sztuk), zestaw monitorów (5 sztuk) 
2) Pakiet nr 2 – Zakup komputera przeno śnego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office  
3) Pakiet nr 3- Zakup komputera 
4) Pakiet nr 4-  Zakup komputera 
5) Pakiet nr 5- Zestaw komputerowy (10 sztuk) 
6) Pakiet nr 6- Zestaw komputerowy (3 sztuki) 
7) Pakiet nr 7- Zestaw komputerowy (5 sztuk) 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

  
 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO 
 
 

w imieniu  
 
 
 

……………..…………………………………………………………………………………,                      
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 
 
………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz 
z podpisem 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 
 

_____________________________ 
1) 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 przep ływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni ż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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