
wóJr}*.
Grnląy Bartniczń

B artniczka I 4 .0 6.2022r .

WIŚR.271 ,I.11.2022

Do wszystkich Wykonawców

doty czy : postępowania pn. :

,rZakuP komPuterów stacjonarnych, komputerów przenośnych - laptopów i tabletów
oraz dostęP do internetu w ramach projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozrłoju cyfrowym - gran§ PPGR''

- ogłoszenie w Biuletynie Zamowień Publicznych nr 2022/BZP 0020337ż z dnia 10.06,2022.

DziŃając zgodnie z art. l37 ust, l
Dz, U. z 202l poz, 1729 z późn, zm,
sporządzonej w postępowaniu o udzielenie
podstawowym.

Zahes modyfikacji jest następujący:

ZmianięulegaZŃąc:łnik nr 1 Oferta

WISR.271,1.11.2022

ustawy z dnia IL09,2019 Prawo zamówień publiczrych -
zmieniam treść Specyfikacji warunków zamówienia

, zamówienia publicznego na wykonanie dostaw w Ębie

Załqczniknr I

DANE WYKONAWCY

(wykonawców - w przwadku oferty wspólnej, zę wskazaniem pehromocnika):

l

Pęh,nnazwa:.

Adręs: ulica.

tęl.: . .

numer NIP ..

fax:

,,

pęłnanazwa:

tel.:

ulica . miejscowość

e-mail., , ,,..

numer NIP.

fax

numer REGON

kod... . miejscowośó

. e-mail.,.....

.. numer REGON



Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w Ębie podstawowym na podstawie afi.275 ust. l ustawy z drlla 11

września 2019r. Prawo zatnówięń publicznych :Dz.\J.2021 poz. 1129 zpóźn. z;1*t. , zglaszarrly pr4istąpienie do
przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

,,ZakloP komPuterów §tacjonarnych, komputerów przenośnych - laptopów i tabletów
oraz dostęPu do internetu w ramach projektu grantowego ,,wsparcie dzieci z rodzin

pegeerowskich w rozrvoju cyfrowym - granty PPGR''

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówieniaw cenie

słownie:

w tym:

Zadanie I

i/lub

Zadanic Il

Lp. Nazwa sprzętu Cena z1

jedn.netto
Yat zł Cena zł

jedn.brutto
Ilośó

sń

cena zł brutto

łącznie

1 Dostęp do internetu 15

oświadczam, że zaproponowany przeze mnie/nas produkt wskazany iv tabeli powyżej:

1. zostałwyprodukowany wroku (proszę wpisać rokprodukcji) .,........... ;

2. zostanię objęty okresem gwarancyjnym (proszę czytelnie wpisać liczbę)
miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru. Uwaga minimalny okres gwarancji na przedmiot
zarnówięnia wynosi co najmniej 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykbnawcę krótszego
okresu gwarancji jakości niż określony przezZamawiającego, oferta będzie podle§ała odrzuceniu na
Podstawie art.226 ust. 1 pkt 5 P4p. Okres gwarancji równy jest okresowi ręĘmi Żawady;

3. jest dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej;

Lp. Nazr.va sprzętu Cena zł
jedn.netto

Yat zł Cena zł
jedn.brutto

IIość

szt

cena zł brutto

lącznie

1 Komputer stacjonarny 22

2. Komputer przenośny - laptop 107

J. Tablet 7

RAZEM



2, Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: w ciągu

3. Serwis:

4. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawarĘch w SWZ i we wzorach
umów stanowiących zńącznkdo SWZ.

S.Uwńamy się zazlłviązanych niniejszą ofertą do dnia21,07.2022r.

ó. Oświadcza myrżezlożona oferta Ż

D nie prowadzi do powstania u zanawiającego obowiązku podatkowego zgodnie zprzepisamio podatku
od towarów i usług;

! prowadzi do powstan ia l zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usfugi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoĘ podatku.

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoĘ podatku

7. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że;

! żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

! informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów o zwalczanil
nieuczciwej konkurencji, zostĘ złożone zgodnie zzapisatniRozdz. XIV pkt 6 STOVZ

8. Następuj ąc y zalrł e s zamów ięnia zamier zarrty zlec ić p o dwykonawcom *

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Zalłęs do wykonania

będzie zapewniony przez producenta, w
prąrpadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych Wykonawcy. Producent
komputerów przejmie na siebie wszelkie
zob ow iązania zw iązane z s erwisem

W przypadku wpisarria,,X" w §lm wierszu,
Wykonawca wtaz z ofertąbędzie zobowięany
dostarczyć przedmiotowy środek dowodowy w

postaci oświadczenia producentą że w przypadku
nie wywiązywania się z obowiązków

gwarancyjnych Wykonawcy, producent przejmie
na siebię wszelkię zobowięaniantiązane z

serwisem-
Nie będzie zapewniony przezproducenta, w
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych Wykonawcy. Producent
komputerów nie przejmie na siebie wszelkich
zob ow iązan zw iazanv ch z s erwi sem.



fI Prowadzi do powstan ia l zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarów i usfug, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub

Świadczęnię będzie prowadzić dojego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoĘ podatku,

Lp, Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku

7. Oświadczamy na podstawie art, 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

! żadna z informacji zawaĘch w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
+ przepisówozwalczanb,s,nieuczciwejkonkurencji,

! informacj e zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o młalczaniu

nieuczciwej konkurencji, zostŃy złożone zgodnie zzapisamiRozdz. XIV pkt 6 SwZ

8. Następujący zakres zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom -

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy ZaIłęs do wykonania

9. Przystępując do zamówienia w trybie podstawowyn składamy oświadczenia, że: zapoutaliśmy się z
dokumentami przetargowymi w tym: dokumentacjątechnicmą, Specyfikacją Warunków Zamówieniawrazz
wzorem umowy i przyjmujemy jebezzastrzeżefi.

10. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowę ustalenia wynikłe w takcie procedury przetargowej
stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie
prowadzonego postępowania.

11. Oferta zf,ożona na ....,.., kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer ..,,. do strony
numer . ..... (łącznie z zńącznkami).

12. wYKoNAwCA oŚwIADcZA IZ JEST* (naleĘ zaznaczyćwłaściwy kwadrat):

! Vtitroprzedsiębiorstwem

D Vtuły- przedsiębiorstwem

f] Średnim przedsiębiorstwem

! Ouąrm przedsiębiorstwem

* zaznaczyć właściwe -Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqce delinicji mikłopr7edsiębiorstw
oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (DaU. L I24 z 20.5.2003, s. 36).
W prrypadku konsorcjum wymaganą informację naleĘ podać w odnięsieniu do lidera konsorcjum,

- Mikruprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczłry obrót nie
prxekrac7a (lub/i jego cułkowity bilans roczły) 2 milionów EUR

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, któłe zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
rucura suma bilansowa nie przekrgcza 10 milionów EUR.



Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorslwa, które nie sq mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
Przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bi|ansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Daże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, którc nie kwaffikuje się do żndnej
z ww. kategorii przedsiębiorstw.

UW,ĄGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym elektronicznym.

W pozostałym zapisie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień

22.06,ż022r. godz. 1 0: 00.

Termin otwarcia ofeft 22.06.żOż2t. godz. 1 0:l5

Termin związania oferlą: ż1 .01 .2022r.


