
Zaproszenie do złożenia oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na : 

dostawę licencji na Microsoft Exchange 2013 
(przedmiot zamówienia) 

Zamawiający: 
 
 
 

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 
Al. Jerozolimskie 134 
02‐305 Warszawa 

Opis przedmiotu 
zamówienia: 
 

Dostawa licencji na następujące  oprogramowanie Microsoft Exchange: 
Exchange Server Enterprise 2013 Government OPEN 1 License No Level (395‐
04479)  – 2 szt. 
Exchange Standard CAL 2013 Government OPEN 1 License No Level User CAL 
User CAL (381‐04335) –280 szt. 
Exchange Enterprise CAL 2013 Government OPEN 1 License No Level User CAL 
Without Services (PGI‐00642) – 150 szt. 
. 

 
Szacunkowa wartość 
zamówienia: 
 

 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
30 000,00 euro netto 

Termin wykonania 
zamówienia: 

10 dni od podpisania umowy 

Sposób obliczenia 
ceny: 

Wskazana w ofercie cena powinna uwzględniać wszelkie koszty wynikające z 
realizacji dostawy. 
 

Warunki udziału w 
postępowaniu: 
 

Wykonawca dołącza do oferty: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu) 
3. dokument (oświadczenie) potwierdzający, iż Wykonawca jest 

autoryzowanym partnerem handlowym producenta przedmiotu 
zamówienia lub sam jest producentem przedmiotu zamówienia. 
 

Termin składania ofert: 
 

upływa dnia 14 sierpnia  2015 r. o godz. 10:00 

Sposób składania ofert:
 

oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl  

Osoba wyznaczona do 
kontaktów: 

Krzysztof Rumniak 
krzysztof.rumniak@utk.gov.pl , tel. 022 749‐15‐14 

 

   



Załącznik nr 1 

 

…………………………………………….  
                (pieczęć Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..……………………… 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 

REGON Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….………………… 

NIP Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….…... 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

imię i nazwisko: …………………………….……… stanowisko: ………………………………………..……….……… 

nr telefonu oraz faksu …………………………………………… adres mailowy …………………….………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 02‐305 Warszawa, al. Jerozolimskie 134 

 

Nawiązując  do  zaproszenia  do  składania  ofert w  zamówieniu  o wartości  poniżej  30.000  euro  na: 

dostawę  licencji na oprogramowanie Microsoft  Exchange,  składamy niniejszą ofertę na wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą: 

 

  Ilość  Cena netto  Cena brutto  Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Exchange Server Enterprise 2013 
Government OPEN 1 License No 
Level (395‐04479) 

2             

Exchange Standard CAL 2013 
Government OPEN 1 License No 
Level User CAL User CAL (381‐
04335) 

280             

Exchange Enterprise CAL 2013 
Government OPEN 1 License No 
Level User CAL Without Services 
(PGI‐00642 

150         

    Razem       

 

Wartość netto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia  wynosi ………………………….. zł 

 (słownie: ………………………………………………………………………………………………………).  

Wartość brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi ………………………….. zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………).  

 

Oświadczam,  że  ceny  jednostkowe podane w  tabeli będą  stałe,  tzn. nie ulegną  zmianie przez  cały 

okres ważności oferty oraz w okresie realizacji umowy. 



Oświadczenie Wykonawcy 

 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy) ………………………………………………………, biorąc 

pod  uwagę  odpowiedzialność  cywilną  oraz  karną  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia  ‐ 

oświadczam, iż: 

1. w/w. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności 

będących  przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek 

posiadania  takich  uprawnień;  posiada  niezbędną wiedzę  i  doświadczenie  (do wykonania 

zamówienia),  tj.  Wykonawca  jest  autoryzowanym  partnerem  handlowym  producenta 

przedmiotu zamówienia lub sam jest producentem przedmiotu zamówienia; 

2. w/w. Wykonawca  jest uprawniony do wykonywania działalności  gospodarczej w  zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu; 

3. oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  warunki  określone  w  Opisie  Przedmiotu 

Zamówienia  z  zaproszenia  do  złożenia  oferty,  w  tym,  w  szczególności  –  dostarczony 

przedmiot  zamówienia  jest  fabrycznie  nowy,  pochodzi  z  oficjalnego  kanału  sprzedaży 

producenta  na  rynek  polski,  oraz  objęty  jest  gwarancją  producenta,  oraz  iż  oferowany 

przedmiot  zamówienia  spełnia  warunki  zgodności  wynikające  z  wszelkich,  powszechnie 

obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w 

tym zakresie. 

 

Do oferty załączono: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji  i  informacji o działalności 

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  wystawionego  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) dokument  potwierdzający,  iż  Wykonawca  jest  autoryzowanym  partnerem  handlowym 

producenta przedmiotu zamówienia lub sam jest producentem przedmiotu zamówienia; 

c) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej 

oferty nie wynika w odpisu z właściwego rejestru. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


