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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy AZP-240/PN-p221/008/2019 

 

OFERTA WYKONAWCY  

Pełna nazwa Wykonawcy* ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………. 

…………………………………………………………................……………………….……………………………………………………………………………….………., 

Adres siedziby  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………………………… 

…………………………………………………………….................…………………….………………………………………………………………………………………., 

Adres do korespondencji  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………., 

Nr tel. - ....................................................................................., E-mail: ............................................................................, 

http://www.………...................………..................................................................................................................………..........…, 

NIP - ...................................................................................., REGON - ................................................................................., 

KRS/CEiDG ……………..……………….…................………………………………………………………………………………………..…………………...………., 

 

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA: 

        mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo    

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego opartego 

na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.” przez Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, składamy sporządzoną na podstawie pobranej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ofertę skierowaną do: 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

 
1. Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach: 

 

Lp. 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Cena netto 

za 1 roboczogodzinę 

(PLN) 

 

 

Wartość netto1 

(PLN) 

 

Stawka VAT 

(%) 

 

Wartość brutto 

(PLN) 

 

  1 2 
(sposób obliczenia ceny dotyczy 

pkt 3) tabeli - 1 x 200 os./h) 
 

3 4 
(2 + 2x3) 

 

 

1 

 

 

Dostawa wraz z wdrożeniem systemu 

informatycznego opartego na 

oprogramowaniu GIS 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
Wsparcie techniczne systemu 

informatycznego opartego na 

oprogramowaniu GIS 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 
Roboczogodziny niezbędne do 

dokonania modyfikacji, zmian lub 

dostosowania systemu 

informatycznego opartego na 

oprogramowaniu GIS do potrzeb 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wartość netto w przypadku roboczogodzin należy obliczyć poprzez pomnożenie ceny za 1 roboczogodzinę przez 200 osobo/roboczogodzin. 
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Użytkowników 

(maksymalna planowana ilość 

osobo/roboczogodzin wynosi 200) 

 

 

Całkowita wartość ofertowa 

   

 

I. Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...…….............................……..………………...…….. zł,  

(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł) 

Stawka podatku VAT: ……………………………….. % 

Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,  

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,  

(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł) 

 

II. Oferowany czas reakcji serwisu, wynosi: do …………………… godzin2 

 

III. Oświadczam/-y, iż: 

1) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w charakterze Kierownika Projektu będzie 

……………………………………… (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada ……………… letnie doświadczenie zawodowe 

potwierdzone udziałem w minimum jednym projekcie informatycznym w charakterze Kierownika Projektu, każdy o 

wartości powyżej 300 000,00 zł polegających na dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu systemu informatycznego oraz 

posiada aktualny certyfikat Prince2 Practitioner lub Agile PM Practitioner lub inny równoważne3. 

2) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w charakterze architekta systemu będzie 

……………………………………… (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada ……………… letnie doświadczenie zawodowe 

potwierdzone udziałem w minimum jednym projekcie informatycznym, każdy o wartości powyżej 300 000,00 zł 

polegających na projektowaniu systemu informatycznego opartego o bazy danych GIS oraz posiada certyfikat oraz 

posiada aktualny certyfikat Enterprise Administration Associate lub inny równoważne4. 

3) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w charakterze specjalisty ds. baz danych GIS będzie 

……………………………………… (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada ……………… letnie doświadczenie zawodowe 

potwierdzone udziałem w minimum jednym projekcie informatycznym w charakterze specjalisty ds. baz danych GIS, 

każdy o wartości powyżej 300 000,00 zł polegających na wdrożeniu i administrowaniu systemu informatycznego 

opartego o bazy danych GIS oraz posiada aktualny certyfikat Enterprise Geodata Management Professional lub inny 

równoważne5.  

4) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w charakterze specjalisty ds. map historycznych będzie 

……………………………………… (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada ……………… letnie doświadczenie zawodowe 

potwierdzone udziałem w minimum pięciu projektach związanych z utworzeniem portali lub atlasów historycznych w 

postaci aplikacji opartej na bazie danych GIS 6. Osoba ta uczestniczyła w wykonaniu następujących portali lub atlasów 

historycznych (podać wskazanie linków/adresów opracowanych portali lub atlasów historycznych): ……………………………. 

 

                                                           
2 Oferty z dłuższym niż maksymalnie przyjęty przez Zamawiającego terminem usunięcia błędu krytycznego tj. 24 godzin, jak również oferty, w których 
Wykonawcy w ogóle nie wpiszą terminu realizacji jednostkowego zamówienia, zostaną odrzucone  jako nieodpowiadające treści SIWZ. 
3 Zamawiający wymaga żeby osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze Kierownika Projektu posiadała co najmniej 7 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w SIWZ. 
4 Zamawiający wymaga żeby osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze architekta systemu posiadała co najmniej 7 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w SIWZ. 
5 Zamawiający wymaga żeby osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze specjalisty ds. baz danych GIS posiadała co najmniej 7 
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w SIWZ. 
6 Zamawiający wymaga żeby osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze specjalisty ds. map historycznych posiadała co najmniej 5 
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w SIWZ. 
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5) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w charakterze specjalisty ds. GIS będzie 

……………………………………… (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada ……………… letnie doświadczenie zawodowe w 

zakresie przygotowania, przetwarzania i/lub publikowania danych GIS 7. 

6) osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w charakterze programisty ds. webowych aplikacji 

mapowych będzie ……………………………………… (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada ……………… letnie 

doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w tworzeniu aplikacji portalowych lub atlasów opartych na bazie 

danych GIS w zakresie w charakterze programisty aplikacji mapowych baz danych GIS 8. 

 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Akceptujemy szczegółowe warunki płatności, które zostały 

określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr  7 do SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone w tymże dokumencie. Przedmiotowe 

zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, 

jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej 

załącznik nr 7 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku 

od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

9. Informujemy, iż Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom zostanie 

powierzone wykonanie następujący zadań**: 

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy** 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona podwykonawcy 

1    

2    

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

11. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) i pozwolą na to przekazane dane 

identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  

oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

12. Wadium wymagane w kwocie 13 000,00 zł zostało przez nas wniesione w dniu ....................................., w następującej 

formie: …………………………............................................................................................................................................................ 

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza 

zostanie zwrócone Wykonawcy na następujący numer rachunku bankowego: ………............................................................ 

                                                           
7 Zamawiający wymaga żeby osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze specjalisty ds. GIS posiadała co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w SIWZ. 
8 Zamawiający wymaga żeby osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze programisty ds. aplikacji mapowych baz danych GIS 
posiadała co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w SIWZ. 
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13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO9 wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.10 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznała się i akceptuje Regulamin/Instrukcję korzystania z miniPortalu i ePuapu. 

15. Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje: 

1)…………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

* Oferta oraz inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy sporządzić 

elektronicznie i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
10 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 
11 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 


