„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 4 części”

Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty
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Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość zamówienia w ramach
części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w szczególności oferta powinna zostać sporządzona według
załącznika nr 6 do SIWZ – Formularz oferty. Do oferty, jako jej integralną część, należy załączyć
uzupełnioną o niezbędne dane Specyfikację techniczną – Opis Przedmiotu Zamówienia, sporządzona
według załączników nr 1.1, 1.2, 1.3 lub 1.4 do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia, na którą
Wykonawca składa ofertę.
Oferta musi być zabezpieczona wadium (dotyczy Części nr 1 i 3 zamówienia).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Dokumenty lub oświadczenia są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z
nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Oferta Wykonawcy, a także oświadczenia lub dokumenty, których wystawcą jest Wykonawca, muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wraz z ofertą
muszą być złożone (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza)dokumenty (np.
pełnomocnictwo), z których wynika prawo do podpisania oferty lub ewentualnie, o ile to właściwe,
również innych oświadczeń lub dokumentów. Nie dotyczy to przypadku, gdy Zamawiający dokumenty, z
których wynika powołane prawo, może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz.
352). Powyższe zasady stosuje się do oświadczeń lub dokumentów, których wystawcą jest podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy.
Postanowienia ust. 10 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku poświadczania za zgodność
z oryginałem dokumentów, które zgodnie z postanowieniami SIWZ mogą zostać złożone w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty oraz załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach,
w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,
muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany w tekście, przy których nie
będzie takich paraf, Zamawiający będzie traktował jako nienaniesione.
Zamawiający zaleca, by oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami była połączona
w jedną całość w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym
opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości opakowania bez jego uszkodzenia oraz
zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. VII ust. 5 SIWZ, a także opatrzonym
następującymi danymi Wykonawcy: firmą (nazwą), adresem siedziby, adresem poczty elektronicznej
e mail i numerem telefonu osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy do porozumiewania się
z Zamawiającym. Wskazane jest również umieszczenie na opakowaniu, w którym znajduje się oferta,
następującego napisu:
Oznaczenie sprawy: AZ-262-37/2018

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 4 części”

NADAWCA:

Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej -Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

OFERTA
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 4 części”
Oznaczenie sprawy: AZ-262-37/2018
Część nr …………...
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
……………………………………….. do godz. 12:00

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, jakie mogą wyniknąć z nienależytego opisania
koperty lub opakowania, w którym się znajduje, albo braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
16. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec, że dokumenty zawierające
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, nie mogą być udostępniane. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie zastrzeżenia przez Wykonawcę
pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jest wskazane, aby wydzielił on niezłączoną z ofertą
w sposób trwały część niejawną, umieścił ją w osobnym wewnętrznym opakowaniu i opisał w odpowiedni
sposób np.: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM PODMIOTOM”. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w Rozdz. XI ust. 11.
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