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Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
e-mail
nr telefonu
nr fax
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Dane osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w
trakcie postępowania (dane będą służyły do
przekazywania korespondencji)
imię i nazwisko
Adres
e-mail
nr fax
dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Adres: ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak też
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących
przedmiotem zamówienia,
wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie: „Zakup licencji systemu SAP Business
Suite”; nr postępowania: 2016-DT-0271-DUOK-TS.
za cenę netto

..................................................................... zł,

kwota podatku VAT

..................................................................... zł,

za cenę brutto

..................................................................... zł.

zgodnie ze Wzorem nr 2 Części III SIWZ - Wartości czynników cenotwórczych.
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

1

jeżeli dotyczy.
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.
2) Oświadczamy, że nie zalegamy z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne* / że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu*.
*Niewłaściwe skreślić.

3) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
4) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania
zamówienia.
5) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.
6) Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom: *
Nazwa podwykonawcy

Zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcę

(…)
*Jeżeli ma zastosowanie

7) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług***.
** Niewłaściwe skreślić.
*** Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę
netto, obowiązany jest również złożyć powyższe oświadczenie.

W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego poniżej podajemy****:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania: _______________________________________________________;
- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi: __________________________________
****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i
niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza
Oferty wskazał wyłącznie cenę netto.

8) Oświadczamy, że posiadamy prawo do sprzedaży licencji systemu SAP Business Suite w Polsce,
potwierdzone umową partnerską z firmą SAP AG lub ważnym certyfikatem SAP Partner Center of
Expertise (PCoE) - udzielonym przez firmę SAP AG lub SAP Polska Sp. z o.o.
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
1) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym
Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.
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Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od _________ do
_________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..

……………………………………………

miejscowość i data

imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy

Załączniki do oferty:
................................
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Wzór nr 2 Części III SIWZ
WARTOŚCI CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH

ilość oferowanych
jednostek

2

3

4

1

Licencje kategorii II (Professional
systemu SAP Business Suite

User)

51

2

Licencje SAP Sales and Services Order
Processing

18

3

Licencje SAP Purchase Order Processing

25

cena całkowita netto
(bez VAT) (3*4) zł

cena
jednostkowa
netto (bez VAT) zł

1

nazwa towaru

Lp.

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższą tabelą:

5

CENA DOSTAWY NETTO
(należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 5)

………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Wzór nr 3 Części III SIWZ
OŚWIADCZENIE
.............................................................
.............................................................
.............................................................
[dane podmiotu]

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu firmy ……………………………………………………………………….., świadom
odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych informacji, niniejszym oświadczam, że:
W stosunku do firmy ………………………………………….. oraz członków jej Zarządu, Prokurentów
i Rady Nadzorczej / Właścicieli i Współwłaścicieli, Kierownictwa, Pełnomocników, aktualnie oraz
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie było prowadzone jakiekolwiek
postępowanie karne, karne skarbowe oraz o wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Wzór nr 4 Części III SIWZ
OŚWIADCZENIE o innych podmiotach
.............................................................
.............................................................
.............................................................
[dane podmiotu]

OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu firmy ……………………………………………………………………….., świadom
odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych informacji, niniejszym oświadczam, że:
W stosunku do firm:
•
występujących wspólnie z nami ubiegającymi się o udzielenie niniejszego
tj. ............................................................................................................. /proszę podać nazwy firm/
................................................................................................................ /proszę podać nazwy firm/
•
powierzamy część zamówienia podwykonawcom
tj. ............................................................................................................. /proszę podać nazwy firm/
................................................................................................................ /proszę podać nazwy firm/
oraz członków ich Zarządu, Prokurentów i Rady Nadzorczej / Właścicieli i Współwłaścicieli,
Kierownictwa, Pełnomocników, aktualnie oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert nie było prowadzone jakiekolwiek postępowanie karne, karne skarbowe oraz o
wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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