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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 ………………………………………. 
                                           /miejscowość i data/ 

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

dane do korespondencji: 
e-mail: ………………………….……………. 

fax.: …………………………..………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, 

oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum 

Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej określonych warunkach: 

 

Część I Meble i wyposażenie I 

za cenę ryczałtową w wysokości …………………. zł brutto,  

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… zł; 

 

w tym netto: ……………………… zł (kwota) 

 

Część II Meble i wyposażenie II – meble do samodzielnego montażu 

za cenę ryczałtową w wysokości …………………. zł brutto,  

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… zł; 

 

w tym netto: ……………………… zł (kwota) 

 

Część III Komputery i sprzęt elektroniczny I1 

za cenę ryczałtową w wysokości …………………. zł brutto,  

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… zł; 

 

w tym netto: ……………………… zł (kwota) 

                                                           
1 Zamówienie ww. sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez Zamawiającego działalnością 

dydaktyczną. Odbiorca jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm. ) 
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Jeżeli złożono ofertę, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to 

wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość 

bez podatku. 

Oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług i będzie/będą to 

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

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

(wpisać nazwę/rodzaj towaru/ów i ich cenę ofertową netto) 

Część IV Komputery i sprzęt elektroniczny II2 

za cenę ryczałtową w wysokości …………………. zł brutto,  

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… zł; 

 

w tym netto: ……………………… zł (kwota) 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to 

wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość 

bez podatku. 

Oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług i będzie/będą to 

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

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

(wpisać nazwę/rodzaj towaru/ów i ich cenę ofertową netto) 

 

Oferowany przez nas okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia*: 

 

 Część I Część II Część III Część IV 

2 lat     

3 lat     

5 lat     
(należy wstawić znak „X” w odniesieniu do oferowanego okresu w poszczególnych częściach) 

                                                           
2 Zamówienie ww. sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez Zamawiającego działalnością 

dydaktyczną. Odbiorca jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm. ) 
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Przedmiot zamówienia zrealizujemy*: 

 

 Część I Część II Część III Część IV 

W wymaganym terminie     

skracamy termin realizacji o 2 dni     

skracamy termin realizacji o 5 dni     

skracamy termin realizacji o 7 dni     
(należy wstawić znak „X” w odniesieniu do oferowanego okresu w poszczególnych częściach) 

 

2. Zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców*                     

...............................................................................................................................................................            
Zakres powierzony podwykonawcy    

...............................................................................................................................................................                                         
Nazwa podwykonawcy  
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

4. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ........... zapisanych stronach i kolejno 

ponumerowanych. 

7. jesteśmy/nie jesteśmy* mikro/małym/średnim 1) przedsiębiorcą; 

8. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje2) 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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, sprostowanie                      

Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.** 

10. Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ........................................................ 

2) ........................................................ 

 

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

   

 

 

        

……………………………………………………….………… 
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 

* odpowiednio zaznaczyć/wskazać 

** 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). 

 
1) 
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1. Mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie  mniej 

niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

2. Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 

50 pracowników oraz 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 euro.  

3. Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej 

niż 250 pracowników oraz 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. 
2) 

należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące  tajemnicą przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca          

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - oświadczenie wstępne 

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

publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 j.t., dalej jako: ustawa Pzp) 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

oraz PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 

 

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, 

oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum 

Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

oświadczam co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w rozdz. V SIWZ. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22              

i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1  

pkt 13-14, 16-20 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podst. art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:* 

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

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

………………………………………………………………………..…………………………….…** 

 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy): 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………….…………………………………………………………….….. 
(wskazać podmiot) 

  

w następującym zakresie: ………..……………………..……….………………………………………. 
                           (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
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(w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów należy załączyć dokument, o którym mowa w rozdz. XI, 

pkt 2 ppkt 3 SIWZ, sporządzony na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz wypełnić oświadczenie poniżej) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA (jeżeli dotyczy): 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………...

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

………………………..………………………………………………………………………………….. 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Ponadto oświadczam, iż: 

Jestem / nie jestem*  wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy          

z  dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

 

 

                                   

…………………………………………..…… 

             (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 

** - odpowiednio wpisać 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, 

oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji 

BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

 

Część I Meble i wyposażenie I 

Stół 0,8x0,8m – 14 szt. (Wymiary blatu roboczego (800mm x 800mm (+/-5%)). Wykonanie: 

materiały nieorganiczne o powierzchni co do zasady gładkiej, odpornej na zarysowania, łatwo 

zmywalnej. Kolorystyka: jasny szary i odcienie (obrzeża w 3 kolorach: zółty: 4 stoły, 

ciemnoniebieski/granatowy: 5 stołów, czerwony: 5 stołów). Wysokość blatu roboczego 750-800mm., 

otwór techniczny (z maskownicą) w blacie.).  

Krzesło - 48 szt. (siedzisko - miękkie, tapicerowane (w tym 36 niebieskich, 6 czerwonych i 6 

żółtych), oparcie z siatki (czarna), wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy – lakierowana proszkowo 

na kolor czarny lub ciemnoszary, możliwość składowania w stosie min. 6 szt. 

Sofa 1500x1000x600 - 2 szt. (Siedzisko z oparciem, Kolorystyka : dwa kolory spośród 

czerwony, żółto-pomarańczowy i grafitowo-granatowy zgodnie z podaną paletą barw i odniesień. 

Głębokość 600mm +/-5%, szerokość 1500mm +/-5% Wysokość: 1000mm +/-5%. Materiał 

łatwozmywalny, niebrudzący się. Sofa winna być wyposażona w system szybkiego łączenia z innymi 

elementami zestawu pozwalający na dowolną aranżację ustawienia). 

Sofa 1500x600 - 2 szt. (Siedzisko bez oparcia, Kolorystyka : kolory spośród czerwony, żółto-

pomarańczowy i grafitowo-granatowy zgodnie z podaną paletą barw i odniesień. Głębokość 600mm 

+/-5%, szerokość 1500mm +/-5% Wysokość: 1000mm +/-5%. Materiał łatwozmywalny, niebrudzący 

się. Sofa winna być wyposażona w system szybkiego łączenia z innymi elementami zestawu 

pozwalający na dowolną aranżację ustawienia). 

Biurko 140x60 - 2 szt.; szafka + szuflada zamykane po prawej, (Wykonanie: materiały 

nieorganiczne o powierzchni co do zasady gładkiej, odpornej na zarysowania, łatwo zmywalnej. 

Kolorystyka: jasny szary i odcienie (obrzeża w kolorze żółtym). Wysokość blatu roboczego 700-

800mm. Wymiary blatu roboczego (1400mm x 600mm). Otwór techniczny (z maskownicą) w blacie. 

Biurko winno być wyposażone w kieszeń do ustawienia komputera typu mini/midi tower ATX z 

odpowiednią wentylacją dla komputera i dostępem do niego. 

Krzesło ergonomiczne – 1 szt. 

Klękosiad – 1 szt. 

Ball chair – 1 szt. (krzesło z oparciem i piłką rehabilitacyjną jako siedzisko 

Biurko komputerowe, regulowana elektrycznie wysokość – 1 szt.  

Uchwyt na dokumenty – 1 szt. (nabiurkowy, ruchome ramię) 

Stojak na dokumenty – 1 szt.  (nabiurkowy, stojak) 
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Podnóżek – 2 szt. (jeden z regulacją wysokości i kąta, drugi z regulacją kąta) 

Poduszka lędźwiowa – 1 szt. (ortopedyczna, odciążająca) 

Podpórka lędźwiowa  – 1 szt. („półwałek”) 

Klin – 1 szt. (poduszka ortopedyczna do siedzenia) 

Stół regulowany (mechanizm ręczny) – 1 szt. (biurko/stół kreślarski z możliwością regulacji 

wysokości oraz kąta blatu, umożliwiający pracę półstojącą) siedzisko do pracy w pozycji półstojącej. 

 

Część II Meble i wyposażenie II – meble do samodzielnego montażu 

Regał, biały, 147x147 cm, głębokość 39 (wszystkie wymiary +/-5%), otwarty, 16 półek (ok. 

33x33cm) z możliwością aranżacji poprzez zastosowanie wkładów w postaci szafek lub szuflad, 

możliwość postawienia w pionie i poziomie, materiały: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Nadrukowana 

i wytłoczona farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa – 3 szt. 

Regał, biały, 182x182 cm, głębokość 39 (wszystkie wymiary +/-5%), otwarty, 25 półek (ok. 

33x33cm) z możliwością aranżacji poprzez zastosowanie wkładów w postaci szafek lub szuflad, 

możliwość postawienia w pionie i poziomie, materiały: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Nadrukowana 

i wytłoczona farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa – 3 szt. 

Regał, 77x77 cm, głębokość 39 (wszystkie wymiary +/-5%), otwarty, 4 półki (ok. 33x33cm) z 

możliwością aranżacji poprzez zastosowanie wkładów w postaci szafek lub szuflad, możliwość 

postawienia w pionie i poziomie, materiały: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Nadrukowana i 

wytłoczona farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa – 3 szt. 

Regał 147x112 cm , głębokość 39 (wszystkie wymiary +/-5%), otwarty, 12 półek (ok. 33x33cm) 

z możliwością aranżacji poprzez zastosowanie wkładów w postaci szafek lub szuflad, możliwość 

postawienia w pionie i poziomie, materiały: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Nadrukowana i 

wytłoczona farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa – 2 szt. 

Regał, biały, 77x42 cm , głębokość 39 (wszystkie wymiary +/-5%), otwarty, 2 półki (ok. 

33x33cm) z możliwością aranżacji poprzez zastosowanie wkładów w postaci szafek lub szuflad, 

możliwość postawienia w pionie i poziomie, materiały: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Nadrukowana 

i wytłoczona farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa – 3 szt. 

Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci szafki, drzwiczki z uchwytem, kolor biały, 

materiały: Płyta pilśniowa, Folia plastikowa, Płyta wiórowa, Folia papierowa, Tworzywo ABS, 

Krawędź z tworzywa – 10 szt. 

Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci 2 szuflad z uchwytem, kolor biały, 

materiały: Płyta pilśniowa, Folia plastikowa, Farba akrylowa, Płyta wiórowa, Tworzywo ABS, Folia 

plastikowa – 10 szt. 

Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci 2 szuflad bez uchwytu, kolor biały, 

materiały: Płyta pilśniowa, Folia plastikowa, Farba akrylowa, Płyta wiórowa, Folia plastikowa – 10 

szt. 
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Ścianka działowa ze skrzynką na rośliny, na kółkach, fornir, kolor buk/dąb; wys/szer/gł 

180/100/40 (+/-10%), Ścianka z wbudowanym pojemnikiem na kwiaty (kwiaty w zestawie) po obu 

stronach. W górnej części nowoczesny wzór ażurowy np. w linie – 2 szt. 

 

Część III Komputery i sprzęt elektroniczny I 

TV 65' 4K – 2 szt. (Format HD: 4K UHD (3840x2160), Matryca: LED/QLED/OLED, Smart 

TV: TAK (system producenta), Technologia 3D: NIE, Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, Złącza 

HDMI: min. 3, Złącza USB: min. 2, Złącze Ethernet (LAN): min. 1, Efektywność energetyczna: min. 

A, Moc głośników: 2x min.10W, Model nie starszy niż: 2019r.) 

Tablet – 10 szt. (min. 10', 3GB RAM, 32GB +etui w kolorach czarnym x1, czerwonym x3, 

niebieskim x3, żółtym x3) 

Komputer (+ monitor, klawiatura, mysz), (CPU Benchmark: wynik testu: minimum 12000 

punktów) minimum 240GB SSD, min. 16GB RAM, monitor LED min, 21', wifi/LAN, system 

operacyjny, pakiet biurowy – 2 szt.  

Stół multimedialny 65" z Androidem + OPS z systemem operacyjnym – 1 szt. (OPS: CPU 

Benchmark: wynik testu: minimum 5000 punktów, monitor: Android w wersji min. 8, 4K UHD 3840 

x 2160 i odświeżanie 60 Hz, inteligenta ramka monitora, powierzchnia ze szkła hartowanego (grubość 

min. 4 mm) z matową powłoką antyrefleksyjną, system audio 2 x 20 W, min. 32 punkty dotyku, 

multi-gesture; stół: Sterowanie elektryczne umożliwiające dogodne ustawienie stołu - od pozycji 

horyzontalnej, do pracy dla większej liczby osób, przez ustawienie monitora pod kątem aż po pozycję 

wertykalną, do pracy, prezentacji czy przekazu informacji, podstawa z kółkami jezdnymi, możliwość 

regulacji wysokości (minimalne położenie górnej krawędzi monitora od podłoża – nie wyżej niż 140 

cm, maksymalne położenie górnej krawędzi monitora od podłoża – nie niżej niż 180 cm 

Monitor dotykowy 65" 4K UHD z OPS z systemem operacyjnym – 1 szt. (OPS: CPU 

Benchmark: wynik testu: minimum 5000 punktów); monitor: Android w wersji min. 8, 4K UHD 3840 

x 2160 i odświeżanie 60 Hz, inteligenta ramka monitora, powierzchnia ze szkła hartowanego (grubość 

min. 4 mm) z matową powłoką antyrefleksyjną, system audio 2 x 20 W, min. 32 punkty dotyku, 

multi-gesture) 

Wieszak do TV 65’ – 1 szt. (wieszak/uchwyt ścienny regulowany/obrotowy (poziom 

minimum 120stopni, w pionie minimum 15 stopni), komplet materiałów montażowych) 

Mobilny stojak/stand na TV 65’ lub monitor dotykowy 65’ z OPS  – 2 szt (wielkość 

telewizora: uwzględniająca ww. wielkości telewizorów/monitorów, maksymalna waga TV: 

uwzględniająca ww. wielkości telewizorów, system montażu TV – uniwersalny, adekwatny do 

oferowanych TV, zgodny/kompatybilny ze standardem VESA, regulacja wysokości TV: nie mniej niż 

45cm (stopniowana), regulowana półka na sprzęt AV - udźwig do minimum 4 kg, regulowana pólka 

na kamerę, 4 x skrętne kółka z funkcją blokady, przeznaczone do podłoży innych niż wykładziny, 

maskowanie przewodów w kolumnie stojaka, zestaw śrub w komplecie, kolor – biały, szary lub 

czarny) 

Regulowana podstawka pod laptop – 1 szt. (nabiurkowa) 
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Klawiatura ergonomiczna – 1 szt. (klawisze podzielone na odrębne sekcje, podkładka pod 

nadgarstki) 

Klawiatura – 1 szt. (USB) 

Bezprzewodowa mysz – 1 szt. (USB, akumulatorowa) 

Podkładka żelowa pod nadgarstki do klawiatury – 1 szt. 

Podkładka żelowa pod nadgarstki do myszki – 1 szt. 

Podkładka pod mysz optyczną – 1 szt. (kolor czarny) 

Dysk SSD 256GB SATA III 2,5' 3D NAND, min. 550/490 MB/s – 13 szt. 

 

Część IV Komputery i sprzęt elektroniczny II 

Panele samoobsługowe – 2 szt. (Wysokość produktu: 150 cm, Szerokość produktu: 50 cm, 

Głębokość produktu: 42 cm (wymiary +/-10 %), Kolor obudowy: srebrny, Monitor: LCD. 

Komunikacja: Wi-Fi, LAN 10/100 Mbps, Taktowanie procesora: min. 2 GHz, min. 32GB SSD, 

RAM: 2GB, technologia All in One, Złącza obudowy: min. 1x USB 2.0 typ A, klawiatura 

zintegrowana z obudową). 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

…………………………………… 
(miejscowość i data) 

……………………………………….… 
             (nazwa i adres wykonawcy) 

INFORMACJA 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, 

oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum 

Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Informuję, że: 

1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369), z wykonawcami, którzy złożyli  oferty w 

niniejszym postępowaniu*,  

 

2) nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369)*, 

 

3) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369), z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu*:  

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………………** 

 

 

 

 

……………................................................................. 
     podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 

 

*      niepotrzebne skreślić 

**   w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z wykonawcami którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postepowaniu. 

 

Powyższą informację, Wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

…………....................................……………. 
    nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał 

wzór 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

.................................................................................................................................................................... 
(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe (należy wskazać imię i nazwisko osoby udostępnionej) 

do dyspozycji wykonawcy: 

.................................................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:  

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, 

oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum 

Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Oświadczam, iż: 

 

a) udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

będzie następujący: 

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

 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

 

Oświadczam, iż zrealizuję dostawy, do realizacji których wymagane są zdolności techniczne lub 

zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).  

 

 

                         ............................................................................... 
                            podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu ** 

 

*  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy  – nie dotyczy 

** należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do działania  

w imieniu innego podmiotu (kopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez inny 

podmiot, a ewentualne pełnomocnictwo do podpisania dokumentów innego podmiotu,  należy złożyć w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem). 

*** odpowiednio wykreślić. 

 


