1/AKI/3l/2020 Załącznik nr 1 – Formularz oferty
ZAMAWIAJĄCY:
Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

FORMULARZ OFERTY W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
Nazwa zamówienia:

Dostawa dysków, pamięci RAM do serwera i monitora interaktywnego
w ramach projektu „Działania na rzecz dzieci do lat 3”.
Projekt realizowany jest w Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.1 „Równość szans mężczyzn i kobiet
we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery,
godzenia życia zawodowego i prywatnego”
NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa
Wykonawcy:

(pieczęć firmowa)

NIP:
REGON:

SIEDZIBA
Kod:

Miasto:

Ulica:
Nr domu:

Nr lokalu:

DANE TELEADRESOWE

www:
Adres e-mail:
Nr telefonu/faksu:
Osoba do kontaktu:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
CENA JEDNOSTKOWA
a) za 1 sztukę monitora interaktywnego – zgodnie z wymonami określonymi
w rozeznaniu
Cena brutto zł:
w tym % podatku VAT:
Słownie brutto zł:
Czas dostawy (należy
wskazać ilosć dni) od daty
złożenia zmaówienia

b) za dyski serwerowe dedykowane - opcja zakupu nr 1, tj. sztuk 2 - zgodnie z
wymonami określonymi w rozeznaniu
Cena brutto zł:
w tym % podatku VAT:
Słownie brutto zł:
Czas dostawy (należy
wskazać ilosć dni) od daty
złożenia zmaówienia

c) za dyski serwerowe dedykowane - opcja zakupu nr 2, tj. sztuk 4 - zgodnie z
wymonami określonymi w rozeznaniu
Cena brutto zł:
w tym % podatku VAT:
Słownie brutto zł:
Czas dostawy (należy
wskazać ilosć dni) od daty
złożenia zmaówienia

d) za 2 kości pamięci RAM dedykowanej do serwera - zgodnie z wymonami
określonymi w rozeznaniu
Cena brutto zł:
w tym % podatku VAT:
Słownie brutto zł:
Czas dostawy (należy
wskazać ilosć dni) od daty
złożenia zmaówienia

Jako wykonawca oświadczam, że:
1) Należę do wykonawców, którzy spełniają warunki, o których mowa w treści
niniejszego zapytania, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) W świetle treści pkt. 21 Zapytania Ofertowego, oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu, w związku z tym, że nie jestem powiązany/a z Akademią Kultury
Informacyjnej Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa osobowo lub
kapitałowo, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, z uwzględnieniem,
że przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
a) Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,

b) Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych
programowych
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawanie z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem informacje niezbędne do wykonania właściwego przedmiotu
zamówienia.
4) Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu.
5) Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 60 dni od terminu jej
złożenia. Składam również deklarację o możliwości realizacji usługi zgodnie z
przedmiotem Zapytania.
6) Oświadczam, że spełniam warunki określone w pkt. 4 Zapytania Ofertowego, tj.
że oferta nie jest składana przez podmiot/-y wpisujące się w definicję personelu
projektu, tj. osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach
projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione, tj. osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentem projektu
i jednocześnie stanowią personel tego projektu, osoby współpracujące w
rozumieniu art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze
wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.
1817, z późn. zm.), których łączne zaangażowanie zawodowe w realizację
wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie i obciążenie z tego wynikające
wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań
powierzonych danej osobie.
7) Oświadczam, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego
informacji zawierających dane osobowe oraz że poinformował pisemnie i uzyskał
zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach
składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i
dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w
niniejszym postępowaniu.*
9) Oświadczam, że wymóg określony jako klauzula społeczna został/nie został
(*niepotrzebne skreślić) przeze mnie spełniony.
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).
*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).

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) Wykonawcy:
Imię:

_____________

Nazwisko:

_____________
_____________
Podpis/-y osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

