Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca*:
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
............................................................................................................................
Dane do kontaktu ws. zamówienia publicznego:
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym:
............................................................................................................................
Adres do korespondencji:.........................................................................................
Numer telefonu:.....................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ...................................................................................
Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium:
............................................................................................................................
* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz
wskazać Pełnomocnika
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Wdrożenie
systemu klasy ERP w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze
świadczeniem usług utrzymania o znaku CUI-DNZ.320.54.2019 prowadzonego przez
Gminę Wrocław – Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, składam ofertę i
1. oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
SIWZ za następującą cenę:

Nazwa

Cena netto

Stawka
podatku
VAT

Kwota
podatku VAT
(2x3)

1

2

3

4

1

Sporządzenie Analizy Przedwdrożeniowej, w
tym:

………%

1a

Sporządzenie Wstępnej Analizy
Przedwdrożeniowej

………%
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Cena brutto
(2+4)
5
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1b

Sporządzenie Cząstkowych Analiz
Przedwdrożeniowych

2

Dostarczenie i wdrożenie Systemu

3

Przeprowadzenie szkoleń

3a

w tym cena netto za 1 Roboczogodzinę
szkoleniową

4

Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji

5

Udzielenie licencji

6

Asysta Stanowiskowa – 200 Roboczogodzin

6a

w tym cena netto za 1 Roboczogodzinę pracy
konsultanta

7

Świadczenie Usług Utrzymania dla Systemu
(4 kwartały)

7a

w tym cena netto za 1 kwartał świadczenia
Usług Utrzymania dla Systemu

8
8a
9
9a

10

10
a
11

Świadczenie Usług Utrzymania dla Systemu w
ramach prawa opcji (8 kwartałów)
w tym cena netto za 1 kwartał świadczenia
Usług Utrzymania dla Systemu w ramach
prawa opcji
Świadczenie Prac Dodatkowych (prawo opcji)
- 200 Roboczogodzin
w tym cena netto za 1 Roboczogodzinę
realizacji Prac Dodatkowych
Przeprowadzenie dodatkowych konsultacji
pogłębiających wiedzę w zakresie
administracji Systemem (prawo opcji) – 32
Roboczogodziny
w tym cena netto za 1 Roboczogodzinę
konsultacji pogłębiających wiedzę w zakresie
administracji Systemem
Świadczenie Usług Rozwoju (prawo opcji) 400 Roboczogodzin

11
a

w tym cena netto za 1 Roboczogodzinę
wykonywania Usług Rozwoju

12

Przeprowadzenie Szkoleń Dodatkowych
(prawo opcji) – 40 Roboczogodzin

12
a

w tym cena netto za 1 Roboczogodzinę
Szkoleń Dodatkowych

13

Cena ofertowa

………%
………%
………%

………%
………%
………%

………%

………%

………%

………%

………%

………%

2. Oferuję System
o
nazwie: ………………………………………………………… 2, w wersji
2
…………………… , którego producentem jest ……………………………………………………… 2
3. W ramach kryterium Technologia, oferuję dostarczenie Systemu, opartego na
technologii:
Oracle Database3
Microsoft SQL Server3
innej, tj. …………………………………………………………………………………3 / 3a
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4. W ramach kryterium Gwarancja, oferuję udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie
Systemu na okres 3 / 4 / 5 / 6 / ……1/4 lat.
5. Oferuję przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w poz. 3 tabeli powyżej w liczbie
………………… Roboczogodzin (słownie: ………………………………………………………………………………
Roboczogodzin)5.
6. Oświadczam, że oferowane rozwiązanie będzie rozwijane przez producenta co
najmniej przez okres 4 lat od daty odbioru wdrożenia.
7. Oświadczam, że akceptuję termin płatności określony w Projekcie umowy.
8. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac
zamierzam powierzyć podwykonawcom1, w tym:
a) zakres powierzonych prac …………………………………………………………………………………….……
b) nazwa (firma) podwykonawcy ………………………………………………………………………………… 6
9. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany
w SIWZ.
10. Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ oraz zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
11. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba
prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.1
12. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na
podstawie: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego. 1
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO (Rozporządzenie 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.7
Data: …………………2020 r.

1 - niewłaściwe skreślić
2 - podać nazwę producenta oraz nazwę i numer wersji oferowanego Systemu
3 - zaznaczyć właściwe
3a - podać oferowaną technologię bazy danych
4 - podać oferowany okres gwarancji
5 - podać oferowaną liczbę Roboczogodzin szkoleniowych
6 - podać nazwy podwykonawców i zakres powierzonych prac
7 - w sytuacji, 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 (należy wykreślić oświadczenie)
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Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu na zadanie pn. Wdrożenie systemu
klasy ERP w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze
świadczeniem usług utrzymania o znaku CUI-DNZ.320.54.2019
12. Oświadczam, że należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019 r., poz.
1010) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………… 1
wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust.
5 ustawy Pzp na stronie internetowej.
22. Oświadczam, że nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019
r., poz. 1010) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu wskazanymi w
informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
na stronie internetowej.
32. Oświadczam, że nie należę/my do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019 r., poz.
1010).
Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom

Data: …………………2020 r.

1 – wypełnić, jeśli dotyczy
2 – niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2.3 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW
Nazwa i adres Wykonawcy

L.p.

1

1

2

Przedmiot umowy
(opis dostawy)

2
Wykonanie,
instalacja
i
wdrożenie
informatycznego
systemu
FinansowoKsięgowego klasy ERP wraz z
przeprowadzeniem
szkoleń
dla użytkowników. System
Finansowo-Księgowy
klasy
ERP obejmował co najmniej
następujące obszary: finanse
i księgowość.
Wykonanie,
instalacja
i
wdrożenie
informatycznego
systemu
FinansowoKsięgowego klasy ERP wraz z
przeprowadzeniem
szkoleń
dla użytkowników. System
Finansowo-Księgowy
klasy
ERP obejmował co najmniej
następujące obszary: finanse
i księgowość.

Wartość
netto

Czas
realizacji
od – do
(dzieńmiesiąc-rok)

Odbiorca zamówienia

3

4

Doświadczenie
własne
Wykonawcy /
Wykonawca
polega na
zdolnościach
zawodowych
innych
podmiotów1

5

…………………
zł netto

Własne /
oddane do
dyspozycji2
przez
……………3

…………………
zł netto

Własne /
oddane do
dyspozycji2
przez
……………3

…

Treść wykazu może być dowolnie modyfikowana przez Wykonawcę.
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne,
jednoznaczne i niebudzące wątpliwości informacje, z których wynikać będzie spełnianie opisanego
w dziale VII pkt 1 ppkt 2)2)1. SIWZ warunku w zakresie zdolności zawodowej.
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione kontrakty zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom

Data: …………………2020 r.
1 - w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów z zakresu zdolności zawodowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
zawierające informacje, o których mowa w dziale VIII pkt 4 SIWZ (wzór - Załącznik nr 2.5 do SIWZ)
2 - niewłaściwe skreślić
3 - podać dane podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca
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Załącznik nr 2.4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
Nazwa i adres Wykonawcy

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja w
realizacji
zamówienia

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu

Podstawa
dysponowania
osobami4

1

2

3

4

5

- ukończył kurs/szkolenie z zakresu
zarządzania projektami ………………………………1
- posiada ………2 letnie doświadczenie w
prowadzeniu projektów,
Zasób
- zrealizował ……3 projekty IT zakończone
własny /
3
odbiorem, z których ……
projekt/-y
Kierownik
oddany do
1
polegał/-y
na
wdrożeniu
systemu
projektu
dyspozycji5
informatycznego klasy ERP lub modułu
przez
Finansowo-Księgowego w systemie klasy
………………6
ERP, którego elementami były: analiza
przedwdrożeniowa, wdrożenie, konfiguracja
i szkolenie dla jednostek z sektora finansów
publicznych
brał
udział
w
………3
projektach
polegających
na
wdrożeniu
systemu
Zasób
informatycznego klasy ERP lub modułu
własny /
Analityk/Ko Finansowo-Księgowego w systemie klasy
oddany do
2
nsultant
ERP, wykonując analizę przedwdrożeniową i
dyspozycji5
biznesowy realizując
wdrożenie
systemu
przez
informatycznego; w tym parametryzację,
………………6
wydruki, szkolenia, konsultacje w obszarze
finanse i księgowość
brał
udział
w
………3
projektach
Zasób
polegających
na
wdrożeniu
systemu
Administrat
własny /
informatycznego
klasy
ERP,
or bazy
oddany do
3
przeprowadzając instalację/parametryzację
danych /
dyspozycji5
bazy
danych
oraz
środowiska
IT
Analityk
przez
niezbędnego do prawidłowego działania
………………6
systemu
Treść wykazu może być dowolnie modyfikowana przez Wykonawcę.
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne,
jednoznaczne i niebudzące wątpliwości informacje, z których wynikać będzie spełnianie opisanego
w dziale VII pkt 1 ppkt 2)2)2. SIWZ warunku w zakresie zdolności zawodowej.
Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom

Data: …………………2020 r.

1 - podać nazwę co najmniej jednego z następujących: PMI, Prince2, Agile
2 - podać liczbę lat doświadczenia w prowadzeniu projektów
3 - podać liczbę projektów
4 - w przypadku polegania na potencjale osobowym innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, w
szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z
zakresu zdolności technicznej lub zawodowej na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające informacje, o
których mowa w dziale VIII pkt 4 SIWZ (wzór - Załącznik nr 2.5 do SIWZ)
5 - niewłaściwe skreślić
6 - podać dane podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca
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Załącznik nr 2.5 do SIWZ

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego
zdolności

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZDOLNOŚCI1
Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)
niezbędne zdolności zawodowe lub techniczne, na okres korzystania z nich przy realizacji
zamówienia pn.: Wdrożenie systemu klasy ERP w CUI do scentralizowanej
obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymania o znaku CUIDNZ.320.54.2019,
prowadzonego
przez
Gminę
Wrocław
–
Centrum
Usług
Informatycznych we Wrocławiu, na następujących zasadach:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- sposób wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia:.……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- określenie zakresu i okresu udziału przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- informacja czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub
doświadczenia,
zrealizuje
zakres
prac,
których
wskazane
zdolności
dotyczą:.………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Upełnomocniony przedstawiciel
podmiotu udostępniającego zdolności
Wykonawcy:
Data: …………………2020 r.

1 - treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana
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Załącznik nr 2.6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE1
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) biorąc udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Centrum
Usług Informatycznych we Wrocławiu, na zadanie pn. Wdrożenie systemu klasy ERP
w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług
utrzymania o znaku CUI-DNZ.320.54.2019 niniejszym oświadczam, że wobec
………………………………………………………………………(nazwa Wykonawcy)
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne2
wydano prawomocny wyrok sądu / ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków / opłat / składek na ubezpieczenia społeczne / zdrowotne,
jednakże dokonana została płatność należnych podatków / opłat / składek na
ubezpieczenia społeczne / zdrowotne wraz z odsetkami / grzywnami / zawarte zostało
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności2/3
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

podpisem

świadom

Data: …………………2020 r.

1 - treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana
2 - niewłaściwe skreślić
3 - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
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Załącznik nr 2.7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE1
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) biorąc udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Centrum
Usług Informatycznych we Wrocławiu, na zadanie pn. Wdrożenie systemu klasy ERP
w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług
utrzymania o znaku CUI-DNZ.320.54.2019 niniejszym oświadczam, że wobec
…………………………………………………………………………(nazwa Wykonawcy) orzeczono / nie
orzeczono2
tytułem
środka
zapobiegawczego
zakazu
ubiegania
się
o zamówienia publiczne.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

podpisem

świadom

Data: …………………20120 r.

1 - treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana
2 - niewłaściwe skreślić

CUI-DNZ.320.54.2019

Strona 9

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH1
Stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) biorąc udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Centrum
Usług Informatycznych we Wrocławiu, na zadanie pn. Wdrożenie systemu klasy ERP
w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług
utrzymania
o
znaku
CUI-DNZ.320.54.2019
niniejszym
oświadczam,
że
………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)
zalega / nie zalega2 z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170 z późn. zm.).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

podpisem

świadom

Data: …………………2020 r.

1 - treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana
2 - niewłaściwe skreślić
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