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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
Przedmiot przetargu 
 
 

„Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie 

Miasta i Gminy Glinojeck oraz 
w jednostkach podległych.” 

 
 
Zamawiający 
 

 
Gmina Glinojeck 

ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck 

 
Wykonawca (nazwa, adres) 
Adres e-mail 
 

 

 

 

 

 

................................@.......................... 

 
Cena oferowana 
 /brutto/ w zł 
 

 
 
 
………………………………………….. 

 
Termin realizacji 
 
 

 

 
Koszty utrzymania i  rozwoju systemu  
 
(cena roboczogodziny brutto) 

 

 
Czas reakcji na zgłoszenie i usunięcia awarii, 
błędu lub wady w okresie gwarancji  
 
(Wariant A, B lub C) 

 

 
Termin związania ofertą  
 

 
30 dni 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
 

 

 

 

 

1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 1) dla zadania pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne 
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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4. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w RODO (w myśl 
rozporządzenia 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)). 

6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale Podwykonawców: 
a) ................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy (jeśli jest znana) i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy) 
b) ................................................................................................................ 
( nazwa podwykonawcy (jeśli jest znana) i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy) 

7. Wadium w wysokości .................... zostało wniesione w formie .................................. 
8. Oświadczam, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnię na umowę o pracę 

osoby wskazane w pkt. 3.11 SIWZ.  
9. Oświadczamy, że oferta: 

– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są 
zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich 
zastrzeżenia. 

10. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą* 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ............................................................................................................... 
2)................................................................................................................ 
3) ............................................................................................................... 
4) ............................................................................................................... 
 

12. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

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

........................................................................................................................ 
e-mail: ............................................ 
 

13. Oferta zawiera ......... stron ponumerowanych od nr ........ do nr .......... 
 
Dnia .................................. . 
 
 
....................................................... 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
Uwaga: 
 
 
Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej Art. 105. [Mały przedsiębiorca]  
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 
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euro. 
Art. 106. [Średni przedsiębiorca]  
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 
euro. 
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               Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ 
 

 
 

Zamawiający: 
………………………………… 
…………………………………. 
……………………………………. 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………….........

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

(pełna nazwa/firma, adres,  

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy 

(…………………………………………) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………….........

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

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie e-usług cyfrowych 
w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz 

w jednostkach podległych.” 

 oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 

4)  ustawy Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r.  
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………………………………………… 

            (podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  1), 2), 4) ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

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

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

…… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (o ile dotyczy) 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 
 
Oświadczam w imieniu 
 
........................................................................…………………………………………………………… 
/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ 
 
iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy 
 
........................................................................…………………………………………………………… 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
niezbędne zasoby 
 
........................................................................…………………………………………………………… 
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, potencjał techniczny/ 
 
na potrzeby realizacji zamówienia pn. ……………….. 
 
oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 
 
........................................................................…………………………………………………………… 
 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego będzie następujący: 
 
….......................................................................................................................... 
 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 
........................................................................…………………………………………………………… 
 
d) zrealizuję roboty budowlane w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnościach w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 
 
 

………………. (miejscowość), dnia ……………. r.    

 

…………………………..……………… 

(podpis podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polega)  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*) 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**)  

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(DZ. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). 

1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  

ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: 

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

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

………… 

 

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

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

                                       (podpis Wykonawcy) 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wg stanu na dzień 

składania oferty.  

 

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

.................................................................. 
                                        (podpis Wykonawcy) 
 

** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2 

 

 

 

 

 

 
 
*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG  
 
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy …............................................................................................................................. 

 
 
Wykaz realizacji w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
 

Doświadczenie w zakresie 
realizacji projektu 
informatycznego (miejsce, 
zakres, szczegółowy opis, Itp.)*  

Wartość usługi/umowy netto w PLN 
Czas realizacji 

początek koniec 

 

   

 

Doświadczenie w zakresie 
utrzymania systemu 
informatycznego (miejsce, 
zakres, szczegółowy opis, Itp.)*  

Wartość utrzymywanego systemu netto 

w PLN 

Czas utrzymywania systemu 

początek koniec 

 

   

 

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez 

Zamawiającego. 
 
W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały/są wykonywane wykonane należycie. 
 
 
 
 
 
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..……………. 

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

 
WYKAZ OSÓB 

 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Imię i nazwisko 

Dane dotyczące 

wymaganych kwalifikacji 

niezbędnych do 

wykonania zamówienia 

Zakres 

wykonywanych 

czynności przy 

realizacji 

zamówienia 

Podstawa  

do dysponowania 

osobą 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 
Oświadczam, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 
 
    
 
Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..……………. 

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ROCZNYM OBROCIE 

(zgodnie z warunkami zawartymi w pkt. 5.1.2.2 SIWZ) 

 
 

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy …............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż obrót roczny rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów) za ostatnie 3 lata obrotowe tj……………………….r-………………………………r. wyniósł : 
……………………………..zł 

 

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez 

Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..……………. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

…………………………………….., e-mail:…………………………………………………….., tel. 
…………………………………………… 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest ……………………../ 
kontakt: ……………………………………………………,  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr …………………………. 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 

 


