
 

 

 

 

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie dostaw: „Dostawa 

sprzętu komputerowego do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów 

na terenie Gminy Złotów”, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1.W załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna sprzętu 

komputerowego, poz. „Certyfikaty i standardy” otrzymuje brzmienie: 
 

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą 

ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. 

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą 

ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. 

Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty. 

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze spełniają kryteria środowiskowe, w 

tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 

w postaci oświadczenia producenta jednostki (według wytycznych Krajowej Agencji 

Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy 

formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1. Dokument z 

grudnia 2006), jak również zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów 

wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Dokument należy załączyć 

do oferty. 

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze są zgodne z normą Energy Star 5.0. 

Katalog internetowy http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov. 

Dokument należy załączyć do oferty. 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD katalog internetowy http://www.epeat.net. Dokument 

należy załączyć do oferty. 

Deklaracja poświadczająca głośność oferowanej jednostki centralnej mierzona zgodnie z 

normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO-9296 w pozycji operatora oraz 

położeniem komputera na biurku w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi 

maksymalnie 24 dB. Deklaracja musi zawierać globalne wyniki testów, nie może być 

lokalnym oświadczeniem producenta spełnienia w/w kryteriów. Dokument należy załączyć 

do oferty. 

 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

 

 

 

 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/


Załącznik nr 2 do SIWZ 
  

miejscowość, data ……..………................................ 

 
(pieczęć firmy)..................................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy 

Nazwa: …………………………............................................................... 

Siedziba: …................................................................................................ 

Strona internetowa: …................................................................................ 

Numer telefonu: …..................................................................................... 

Numer faksu: ….......................................................................................... 

Numer REGON: ….................................................................................... 

Numer NIP: …........................................................................................... 

 

                  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę: 

„Dostawa sprzętu komputerowego do Szkół Podstawowych i Publicznych 

Gimnazjów na terenie Gminy Złotów”, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za 

całkowitą cenę ofertową: 

 

Brutto: ................................................................. 

(słownie zł:............................................................................................................), 

 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi dla pozycji 1 i 2: 

0 % , dla pozycji 3: 23% 

 

1. Na łączną cenę oferty składają się następujące ceny: 

 
Lp. Nazwa sprzętu – opis: 

Model, producent 
Ilość szt. Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. Komputer stacjonarny: 

…………………………………......... 

………………………………………. 

   

2. Monitor: 

………………………………………. 

………………………………………. 

   

3. 

 

Program Microsoft Office 2013 Prof.    

 

Razem 

 

   



2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcy gwarancji 

na komputery stacjonarne i 36 miesięcy na monitory. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 

niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni. 

6. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Dostawy objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam / zlecić 

podwykonawcom*) 

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

.............................................................................................................................. 
(podać zakres dostaw przewidzianych dla podwykonawcy) 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 24 

ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

3) Specyfikację techniczną sprzętu komputerowego wraz z wymaganymi 

certyfikatami oraz testami, 

4) aktualny  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust.1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

5) informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, 

6) Inne załączniki: 
……………………………………………. 

………………………………………..…… 

……………………………………………. 
 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania              

                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   

                                                                                              oraz pieczątka / pieczątki/ 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


