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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

…………………………………….  

   pieczęć Wykonawcy 

 

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

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

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

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

Numer Ewidencyjny / Rejestrowy*: ……………………………………………………………………………………….... 

* Nr PESEL w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna lub KRS w przypadku przedsiębiorców 

podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS 

 

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 

 

Składam niniejszą ofertę na: 

Realizację dzieła polegającego na: dostawie, instalacji i wdrożeniu Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu 

Kolejowego. 

 

1. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, za cenę: 

wartość brutto ……………….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 
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w tym: 

wartość netto ............................................................................................ zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

powiększona o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 

 

na którą składa się z podziałem ceny na etapy:   

Etap I i Etap II– za: 

wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto ………………..................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

stanowiącej nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto za realizację przedmiotu zamówienia, 

powiększone 

o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na dzień wystawienia 

faktury VAT.  

 

Etap III – za: 

wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

powiększone o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 
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Etap IV wdrożenia – za: 

 

wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

powiększone o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 

 

Etap V wdrożenia – za wartość netto ………………….................................. zł 

(słownie złotych: ...................................................................................) 

 powiększone o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 

 

Etap VI wdrożenia – za: 

wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

powiększone o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 

 

Etap VII wdrożenia – za: 

 wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 
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powiększone o należny podatek od towarów i usług, , według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 

 

Etap VIII wdrożenia – za: 

 wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

powiększone o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 

Oraz  

33 miesięczny okres utrzymania systemu, za cenę: 

wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

powiększona o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury VAT. 

Wartość 1 miesięcznej opłaty za 33 miesięczny okres utrzymania systemu wynosi: 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

 

Realizacja dodatkowych 750 godzin konsultacji i prac programistycznych w okresie 33 

miesięcy okresu utrzymania rozliczanych zgodnie ze stawką godzinową za realizację 

dodatkowych prac rozwojowych, za cenę: 
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wartość brutto ……….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........), 

w tym: 

wartość netto...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................................) 

 

2. Stawka godzinowa za realizację dodatkowych prac rozwojowych wynosi:  

wartość netto ...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ...................................................................................) 

podatek VAT ....................................................................................... zł  

(słownie złotych: ...................................................................................) 

wartość brutto ………….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ...................................................................................) 

 

3. Cena zakupu dodatkowej licencji dla użytkownika jednoczesnego wynosi: 

wartość netto ...................................................................................... zł 

(słownie złotych: ...................................................................................) 

podatek VAT ....................................................................................... zł 

(słownie złotych: ...................................................................................) 

wartość brutto ………….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ...................................................................................) 

 

Akceptujemy: Terminy i zasady płatności oraz zasady, określone w SIWZ. 

W związku ze złożoną ofertą: 

1. Oświadczamy, iż dokładając należytą staranność, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz ze Wzorem Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia ‐ i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach w 
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określonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia (Etapy I-VIII) w terminie 

 do dnia …. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych 

napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” na stronach: od …………….. do ………………… 

(określa Wykonawca – w przypadku pełnej jawności – prosimy skreślić lub nie wypełniać) 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

UZASADNIENIE 

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

7. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 

8. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom - części zamówienia, 

których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku 

niepowierzania – prosimy o niewypełnianie niżej określonych punktów): 

 a) ………………………….. 

 b) ………………………….. 

8. W zakresie zapisów art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP – oświadczamy, iż:                  

(* - niewłaściwe skreślić) 

 - nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP*, 

 - należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP*.  

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 Ustawy PZP, Wykonawca składa wraz z ofertą - listę podmiotów należących do grupy 

kapitałowej. 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej (w przypadku braku konsumpcji przesłanki z art. 

24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP – prosimy o niewypełnianie niżej określonych punktów): 

 a) ………………………….. 

 b) ………………………….. 

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

(miejscowość, data)                                     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej  

                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załączniki Formularza ofertowego: 

Załącznik nr 1 – Formularz Cenowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 1 Formularza ofertowego 

FORMULARZ CENOWY 

 

1) Specyfikacja dostaw i usług powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 

instalacji 

i eksploatacji Systemu (nawet jeśli nie są one wprost wymienione w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia). Brak wyszczególnienia elementów niezbędnych do wdrożenia, 

uruchomienia i zapewnienia prawidłowego działania Systemu będzie stanowiło podstawę do 

odrzucenia oferty. 

2) W poniższej tabeli przedstawiono rozbicie cenowe licencji Systemu: 

Tabela 1. Cena licencji Systemu (w PLN) 

L.p

. 

Etap 

umow

y 

Nazwa 

modułu/aplikac

ji (wersja) 

Producen

t modułu 

Cena 

nett

o 

Cena 

brutt

o 

Iloś

ć 

Wartoś

ć netto 

VA

T 

Wartoś

ć 

brutto 

1. III Licencje Systemu        

2. Pozostałe licencje 

(jeśli są 

wymagane do 

wdrożenia 

Systemu) 

       

   Razem       

 

3) Wycena licencji na System informatyczny obejmuje 30 użytkowników jednoczesnych, w tym 

2 administratorów oraz 350 użytkowników portalu pracownika. 

4) Zakup każdej dodatkowej licencji dla kolejnego użytkownika w okresie obowiązywania Umowy 

będzie kosztował: netto ………………………….............. (słownie złotych: 

...............................................................) plus podatek VAT. Cena dodatkowej licencji 

powinna uwzględniać również koszt licencji oprogramowania narzędziowego niezbędnego do 

uruchomienia aplikacji na danym stanowisku. 

5) W poniższej tabeli przedstawiono rozbicie cenowe usług związanych z wdrożeniem Systemu: 

 

 



9 
 

Tabela 2. Cena za usługi (w PLN) 

Lp. Etap 

umowy 

Nazwa usługi Cena 

netto 

VAT Cena 

brutto 

1. I Opracowanie i dostarczenie dok. Plan 

Realizacji Przedsięwzięcia  

   

2. II Opracowanie analizy i projektu Systemu    

3. IV Instalacja Platformy Testowej    

4. V Szkolenie Administratorów i Użytkowników    

5. VI Testowanie Systemu    

6. VII Instalacja i Uruchomienie Platformy 

Produkcyjnej 

   

7. VIII Odbiór Systemu    

8. XI Wsparcie w Okresie Stabilizacji    

9.  33 miesięczny okres usług utrzymaniowych    

  Razem:    

 

6) Ceny usług obejmują wszelkie koszty, w tym m.in. koszty dojazdu i pobytu przedstawicieli 

Wykonawcy 

do siedzib Zamawiającego.  

7) W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie łączne kosztów licencji i usług. 

Tabela 4. Zestawienie (cena w PLN) 

Lp. Składnik Cena netto VAT Cena brutto 

1. LICENCJE (TABELA 1)    

2. USŁUGI (TABELA 2)    

 Razem (SUMA WIERSZY 1, 2)    

 

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

(miejscowość, data)                                     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej  

                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 

Załącznik nr 2 Formularza ofertowego 
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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 nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 

PZP, tj. m.in.: 

a) nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o nie 

figuruje 

w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego, tj. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

Ustawy PZP oraz 

b) nie zalega z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, oraz 

c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub 

wstrzymani 

u w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 i ust. 2a 

Ustawy PZP, 

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

będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień,  

4) w/w Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

5) w/w Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

 do wykonania zamówienia, 

6) w/w Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

7) w/w. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu, tj. Wykonawca posiada 

autoryzację producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski w 

zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych, 

8) oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

z załącznika nr 1 do SIWZ,  

9) Przynajmniej 50% zespołu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia będzie zatrudnionych 

 w oparciu o umowę o pracę, 

10) oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, 
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powszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, w tym zakresie. 

 

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

(miejscowość, data)                                     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej  

                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 Formularza ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

biorąc pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia ‐ 

oświadczam, iż: 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Urząd 

Transportu Kolejowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ) wraz z 

dostawą niezbędnego oprogramowania, szkoleniem użytkowników i administratorów oraz 

świadczeniem usług utrzymaniowych. 

 

 

 

oświadczam/y/ że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej  

                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 

 


