
Strona 16 z 39 

Formularz nr 1 
 

AKTUALNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy: 

 

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

 

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

 

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

 (pełna nazwa) 
 

2. Siedziba i adres Przedsiębiorcy: 

 

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

(ulica, nr, kod, miasto) 
 

………………………………          ……………………………… 

(telefon)   (e-mail) 

…………………………………… 

(fax) 
 

3. Rok założenia: 

 

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

4. NIP: 

 

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

5. REGON: 

 

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

6. Nr KRS: 

 

…………..……………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
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7. Profil działalności Przedsiębiorstwa:  

 

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

8. Specyfikacja specjalizacji: 

 

Specyfikacja Okres (lata) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi  

z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla 
danego Oferenta) 
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Formularz nr 2 
 

SPRAWY SĄDOWE I EGZEKUCYJNE DOTYCZĄCE KWOT POWYŻEJ 50.000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

W KTÓRYCH OFERENT JEST POZWANYM ALBO DŁUŻNIKIEM 

 

Nazwa kontrahenta Sprawy będące przedmiotem sporu  
Kwestionowana 

kwota 

Data wszczęcia 
postępowania 

sądowego 
Stan sporu 

 
Wskazanie 

zabezpieczenia 

     

 

 

………………………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi   

z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla 
danego Oferenta) 
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Formularz nr 3 
OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (pełna nazwa) 

 

niniejszym oświadczam /-y, że: 

a) akceptuję/-emy bezwarunkowo postanowienia SIWP, tj. szczegółowe warunki 

wynikające z SIWP wraz z formularzami i załącznikami, 

b) uwzględniłem/-liśmy w swojej ofercie wszystkie warunki i okoliczności, mogące mieć 

wpływ na jakość, terminowość i koszt wykonania Zamówienia, 

c) nie zamierzam/-my wykonać Zamówienia w ramach konsorcjum(ów) lub w ramach 

innych porozumień o podobnym charakterze oraz za pomocą podwykonawców, 

d) w odniesieniu do reprezentowanej przeze mnie/nas firmy nie wszczęto postępowania 

o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono upadłości, nie wszczęto postępowania 

restrukturyzacyjnego lub likwidacji, 

e) zapoznałem/-liśmy się ze wzorem Umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku 

wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy, stanowiącej załącznik do SIWP,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 

 

 

……………………………….……………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi 

z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla 
danego Oferenta) 

 

  
 
 
 
 
 
 



Strona 20 z 39 

Formularz nr 4 
 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 (nazwa i adres firmy Oferenta) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu i oprogramowania w postaci: 44 komputerów przenośnych z oprogramowaniem 

operacyjnym Microsoft Windows 10 PRO PL, 44 toreb na komputery przenośnie, 44 stacji dokujących 

wraz z zasilaczami, 30 monitorów, 27 sztuk oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 PL,  

5 drukarek wielofunkcyjnych monochromatycznych, 44 klawiatur bezprzewodowych oraz 44 myszek 

bezprzewodowych, dla WSSE „INVEST-PARK sp. z o.o., oświadczam/my, że spełniam/my warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w SIWP oraz dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 

……………………., dnia…………… 2019 r.        ……………………..……………… 
   (miejscowość i data)      

              (podpisy osób uprawnionych do 
              reprezentowania Oferenta – zgodnie  
              z danymi wynikającymi z właściwego 
              rejestru/ewidencji, odpowiednio dla 

              danego Oferenta) 
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Formularz nr 5 
 

Część A – Kosztorys. 

 

Nazwa/Produkt 
Cena jednostkowa  
netto (PLN/ 1 szt.) 

Liczba sztuk  
w Zamówieniu 

Cena za Zamówienie 
(PLN) 

Komputer przenośny  
z systemem 
operacyjnym Microsoft 
Windows 10 PRO PL 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

44 
………………………  

zł netto 

Torba na komputer 
przenośny 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

44  
………………………  

zł netto  

Stacja dokująca wraz 
zasilaczem 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

44 
………….………….  

zł netto 

Monitor 
………..… zł netto  

za 1 szt. 
30 

………….………….  
zł netto 

Oprogramowanie 
biurowe Microsoft 
Office 2019 PL 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

27 
………….………….  

zł netto 

Drukarki wielofunkcyjne 
monochromatyczne 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

5 
………….………….  

zł netto 

Klawiatura 
bezprzewodowa* 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

44 
………….………….  

zł netto 

Mysz  
bezprzewodowa* 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

44 
………….………….  

zł netto  

Suma 
…………..………….  

zł netto  

 

Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów oznaczonych symbolem „*” jako zestaw. 
W takim przypadku prosimy o podanie jednej ceny za cały zestaw w powyższym 
kosztorysie zgodnie z poniższym wzorem: 
  

Zestaw klawiatury  
i myszy bezprzewodowej 

………..… zł netto  
za 1 szt. 

44 
………….………….  

zł netto 

 

……….……………………………….………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Oferenta – zgodnie z danymi 
wynikającymi z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta) 
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Część B – Specyfikacja poszczególnych urządzeń oferowanych przez Oferenta. 

 

1. Komputer przenośny z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 PRO PL 

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Nazwa / Model / Marka ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Procesor ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Pamięć RAM ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Karta graficzna ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Matryca (przekątna ekranu) ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Typ matrycy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Dysk ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Modem LTE ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Złącze typu C ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Układ TPM ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Czytnik Smart Card ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Technologia zdalnego zarządzania zgodna  
z vPRO lub DASH 

……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta 

Zasilacz ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Oprogramowanie systemowe ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Okres udzielanej gwarancji ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

 

2. Torba na komputer przenośny 

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Nazwa / Model / Marka ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Przeznaczona do komputera o matrycy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Ilość przegród wewnątrz torby ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 
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3. Stacja dokująca wraz z zasilaczem 

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Nazwa / Model / Marka ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Wyjście VIDEO ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Wyjście AUDIO ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Łączność ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Czy stacja jest kompatybilna z oferowanym 
komputerem przenośnym ? 

Tak / Nie / Dodatkowy opis            (do uzupełnienia przez 

Oferenta) 

Czy do każdego urządzenia został dołączony 
zasilacz ? / Typ / Parametry zasilacza 

Tak / Nie / Dodatkowy opis            (do uzupełnienia przez 

Oferenta) 

Okres udzielonej gwarancji ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

 

4. Monitory  

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Nazwa / Model / Marka ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Przekątna ekranu ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta 

Rodzaj matrycy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Łączność ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Rozdzielczość ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Format ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Powłoka matrycy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Regulowany kąt pochylenia ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Regulowana wysokość ekranu ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Ekran obrotowy (PIVOT) ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Certyfikat ergonomii TCO ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Kompatybilność z układem karty graficznej oraz 
systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 

Tak / Nie / Dodatkowy opis            (do uzupełnienia przez 

Oferenta) 
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Okres udzielonej gwarancji ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Załączone wyposażanie 

Zasilacz – Tak / Nie  

Przewód HDMI – Tak / Nie 

Przewód DisplayPort – Tak / Nie 

 

5. Oprogramowanie Microsoft Office 2019 

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Wersja językowa ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Wersja oprogramowania  ………………………bit          (do uzupełnienia przez Oferenta 

 

6. Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna 

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Nazwa / Model / Marka ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Typ  ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta 

Rodzaj ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta 

Kolor ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Formaty wydruku ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Miesięczne obciążenie (str.) ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Szybkość drukowania mono (str. / min) ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Automatyczny druk dwustronny ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Skanowanie w kolorze 
Tak / Nie / Dodatkowy opis           (do uzupełnienia przez 

Oferenta) 

Automatyczne skanowanie dwustronne 
Tak / Nie / Dodatkowy opis           (do uzupełnienia przez 

Oferenta) 

Skanowanie do e-mail 
Tak / Nie / Dodatkowy opis           (do uzupełnienia przez 

Oferenta) 

Skanowanie do plików w formacie ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Łączność ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 
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Do urządzenia zostaną dostarczone sterowniki 
do systemu operacyjnego 

……………………………………. (nazwa systemu operacyjnego, 

do uzupełnienia przez Oferenta) 

Okres udzielanej gwarancji ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

        

7. Klawiatura bezprzewodowa 

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Nazwa / Model / Marka ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Rodzaj komunikacji z komputerem ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Typ podłączenia ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Układ klawiszy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Klawiatura numeryczna ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Podział na grupy klawiszy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Odporność na zachlapanie ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Kolor ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Konstrukcja ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Podpórka na nadgarstki ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Liczba klawiszy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Szyfrowanie ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Kompatybilność z systemem operacyjnym ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Okres udzielonej gwarancji ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

 

8. Mysz bezprzewodowa 

Kategoria Nazwa / Parametry / Opis  

Nazwa / Model / Marka ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Rodzaj komunikacji z komputerem ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Typ podłączenia ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 
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Typ myszy ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Rozdzielczość (dpi) ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Konstrukcja ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Rolka do przewijania w myszce ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Szyfrowanie ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

Okres udzielonej gwarancji ……………………………….… (do uzupełnienia przez Oferenta) 

 

 

 

……….……………………………….………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Oferenta – zgodnie z danymi 
wynikającymi z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta) 
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Załącznik nr 2  do SIWP – Oferta

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

   (nazwa i adres firmy Oferenta) 

 

 

OFERTA DLA 

 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o. o. 

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych 

 

Nawiązując do ogłoszenia internetowego dotyczącego dostawy sprzętu i oprogramowania 

komputerowego w postaci: 44 komputerów przenośnych z systemem operacyjnym Microsoft 

Windows 10 PRO PL, 44 toreb na komputery przenośnie, 44 stacji dokujących wraz  

z zasilaczami, 30 monitorów, 27 sztuk oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 PL,  

5 drukarek wielofunkcyjnych monochromatycznych, 44 klawiatur bezprzewodowych oraz 44 myszek 

bezprzewodowych, dla WSSE „INVEST-PARK”, opublikowanego na stronie internetowej  

Spółki w dniu ……………….……………….. r., oferujemy wykonanie Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Przetargu za cenę:  

 

…………………..............… zł netto 

(słownie zł .…………………………………………………………………………………….…netto),  

 

podatek VAT …………………..............… zł 

(słownie zł ………………………………….…………………………………………………………) 

 

 

Dostawę wykonamy w terminie …………………….…… miesiąca od zawarcia Umowy z Zamawiającym. 

 

Proponowana cena nie podlega zmianom. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 

wymieniony w SIWP. Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w punkcie 9.1. SIWP.  

 

 

…………….…………, dnia ………...2019 r. 

                  (miejscowość i data) 

 

 

 

 

………………………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi 

z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla 
danego Oferenta
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Załącznik nr 3 do SIWP –  Informacja RODO

 
Informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. 

2. Dane kontaktowe administratora: 

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, tel. +48 74 664 91 64, 

e-mail: rodo@invest-park.com.pl. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przetargu dostawy sprzętu  

i oprogramowania komputerowego zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu 

oraz realizacji związanej z nią umowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest niezbędność przetwarzania do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

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 95/45/WE). 

5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające  

je na zlecenie Administratora. W zależności od przebiegu  przetargu oraz realizacji umowy 

podane dane mogą ponadto być przekazane właściwym organom władzy publicznej,  

w szczególności sądom. Odbiorcą są organy lub podmioty publiczne uprawnione do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania 

lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania podanych danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Okres przetwarzania podanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe jest obliczany  

w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą 

obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest 

niezbędny do obrony interesów Administratora. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 
 
 

                                                                                                    …………………………………………………….. 
      (podpis osoby podającej dane) 
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