
 

 

Załącznik nr 3 

 

 

pieczęć Wykonawcy 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

ul. Sanguszki 1 

00-222 Warszawa  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup drukarek i czytników”,  

zgodnie z SIWZ nr NT-230-9-27/19  

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

a) pełna nazwa: ............................................................................................................ 

………………………………………………………….……………………………… 

b) adres, nr telefonu, e-mail: ....................................................................................... 

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

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. „Sprzedaż drukarek i czytników”, zgodnie 

z poniższym formularzem ofertowym: 

 

Formularz cenowy 

 

l.p. nazwa  zakres  
Wartość 

netto [zł] 

Wartoć 

brutto [zł] 

Termin 

dostawy 

1 
Drukarka Zebra 

ZT600 

Zakres zgodny ze Specyfikacją do SIWZ NT-230-9-27/19  

z dnia 09.09.2019r 
    

 

2 
Czytnik RFID 

UHF Bluetooth 

Zakres zgodny ze Specyfikacją do SIWZ NT-230-9-27/19  

z dnia 09.09.2019r 
  

 

3 SD460 Datacard 
Zakres zgodny ze Specyfikacją do SIWZ NT-230-9-27/19  

z dnia 09.09.2019r 
  

 

4 
Czytnik 

wielokanałowy 

Zakres zgodny ze Specyfikacją do SIWZ NT-230-9-27/19  

z dnia 09.09.2019r 
  

 

5 
Czytnik ręczny 

MC9200 Zebra 

Zakres zgodny ze Specyfikacją do SIWZ NT-230-9-27/19  

z dnia 09.09.2019r 
  

 

RAZEM      

 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie i przyjmujemy je do realizacji. 

4. Posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym w postępowaniu  

o udzielenie niniejszego zamówienia, jak również niezbędną wiedzę, doświadczenie, 

potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

5. Aktualni członkowie władz/organów nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo: 

a) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

b) popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 



 

 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2064 z późn. Zm.), 

c) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

d) przekupstwa, 

e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

f) skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

6. Nie podlega wykluczeniu według pkt IV SIWZ. 

7. Spełnia/nie spełnia warunki dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2046). 

8. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku 

akceptacji pod względem technicznym jego oferty, przedstawi dokumenty 

potwierdzające wiarygodność gospodarczą (oświadczenia, certyfikaty lub inne). 

9. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych Zamawiającego oraz innych, które pozyska w trakcie 

przygotowywania oferty i pracy na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których bez 

zgody Zamawiającego mogłoby narazić go na szkody (zobowiązanie to obejmuje 

również pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, w trakcie przygotowywania 

oferty, jak też po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia). 

10. Zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt II 

niniejszej SIWZ, a cena zwarta w składanej ofercie obejmuje wszystkie nakłady i prace 

konieczne do właściwego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z przepisami prawa  

i normami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. W przypadku przyjęcia jego oferty do realizacji, przestrzegał będzie obowiązujących na 

terenie Zamawiającego przepisów,  

12. W szczególności z zakresu ruchu osobowego i materiałowego oraz BHP i ochrony 

środowiska. 

13. Akceptuje bezwarunkowo niniejszą SIWZ. 

14. Przedmiot oferty Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania techniczne zamówienia 

określone w niniejszej SIWZ. 

15. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia co najmniej zgodnie z terminem 

dostawy określonym w niniejszej SIWZ. 

 

 

 
 

 

.........................................................       ................................................................................. 
(Miejscowość, data) (Podpis osób (osoby) uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy)
 


