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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

 

         …………………….……………………………………….. 
                                         (miejscowość, data) 

………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………..…………….. 

…………………………………………..…………………….. 
              (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

OFERTA 

 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń 

w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego” oferujemy: 

 

1) Wykonanie zadania 1 opisanego w SIWZ tj. ZADANIE 1 (część pierwsza) obejmuje dostawę sprzętu 

komputerowego z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym, w tym specjalistycznych 

urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych (dla wszystkich Beneficjentów 

Ostatecznych Projektu i wszystkich jednostek podległych Partnerów Projektu) oraz usługę zainstalowania 

zestawów komputerowych, uruchomienia dostępu do Internetu (Etap 1) i świadczenie usługi stałego dostępu 

do Internetu przez okres 12 miesięcy (Etap 2) z zapewnieniem opieki serwisowej w gospodarstwach domowych 

Beneficjentów Projektu i w jednostkach podległych objętych Projektem (dotyczy wszystkich lokalizacji 

z wyłączeniem Miasta Wodzisław Śląski). 

 

Cena brutto …………………………………………...................................……........................…………………..zł 

 

Słownie zł………………………….….…….....................................………………………….....................(brutto) 

 

Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. Realizacja I etapu zamówienia, 

obejmującego dostawy oraz uruchomienie sprzętu i usługi dostępu do Internetu nastąpi w terminie do 60 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa sprzętu przeznaczonego dla 

beneficjentów i jednostek miasta Wodzisław Śląski nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy, Realizacja II etapu zamówienia, obejmującego świadczenie usług dostępu do Internetu 

oraz opieki serwisowej, nastąpi przez kolejnych 12 miesięcy od dnia zainstalowania, skonfigurowania 

i uruchomienia usługi dostępu do Internetu oraz ich odebrania przez Zamawiającego u ostatniego 

podłączanego Beneficjenta Ostatecznego Projektu.  
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2) Wykonanie zadania 2 opisanego w SIWZ tj. ZADANIE 2 (część druga) obejmuje usługę zainstalowania 

zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych Beneficjentów Projektu i w jednostkach podległych 

objętych Projektem, przyłączenia do miejskiej sieci bezprzewodowej działającej w Wodzisławiu Śląskim, 

uruchomienia dostępu do Internetu, w tym zakup urządzeń abonenckich i świadczenie opieki serwisowej przez 

okres 12 miesięcy w gospodarstwach domowych Beneficjentów Projektu i w jednostkach podległych (dotyczy 

wyłącznie Miasta Wodzisław Śląski). 

 

Cena brutto ………………………………………...............................………….........................…………………..zł 

 

Słownie zł…………………………………….…….............................………………………….....................(brutto) 

 

Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. Realizacja I etapu zamówienia, 

obejmującego uruchomienie usługi dostępu do Internetu nastąpi w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. Realizacja II etapu zamówienia, obejmującego świadczenie usług opieki serwisowej, 

nastąpi przez kolejnych 12 miesięcy od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi dostępu 

do Internetu oraz ich odebrania przez Zamawiającego u ostatniego podłączanego Beneficjenta Ostatecznego 

Projektu.  

 

3) Wykonanie zadania 3 opisanego w SIWZ tj. ZADANIE 3 (część trzecia) obejmuje organizację 

i przeprowadzenie szkoleń dla 466 Beneficjentów Ostatecznych Projektu z zakresu podstawowej obsługi 

komputera i dostępu do Internetu. 

 

Cena brutto ………………………..…...........................................………….........................…………………..zł 

 

Słownie zł………………...........................................................………………………….....................(brutto) 

 

Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj.  termin całkowitego wykonania 

umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

4) Udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji zbieżnej z  wymaganiami przez Zamawiającego 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

5) Warunki płatności  - zgodnie z umową. 

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia: 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8) Nazwy podwykonawców (firm), na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

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

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

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

9) Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej (W przypadku przynależności do grupy kapitałowej 

oświadczenie należy wykreślić i dołączyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej) 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………………………… 
      (podpis osoby (osób) upoważnionej/ych) 


