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    Zamawiaj cy: 

    Uniwersytet Warszawski  

dzania 

    ul. Szturmowa 1/3 

    02-678 Warszawa

Nr post powania: 26/15/2018 

OFERTA 

Wykonawca: 

nym nr 26/15/2018 na dostaw  zasilacza 

z  ofert . 

1. Oferujemy realizacj  i dostarczenie zasilacza awaryjnego do monta u 

w szafie technicznej, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego okre czn

cen  brutto:

............................................................. PLN 

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

2. O wiadczamy, e powy sza cena uwzgl dnia wszelkie koszty zwi

zane z transportem, ubezpieczeniem, 

dokumentacj  niezb dn  do u ytkowania zasilacza. adne niedoszacowanie, pomini cie, brak 

dzie podstaw  do dania podwy szenia 

zaoferowanej ceny. 

3. Oferowany przez nas termin wykonania dni 

od daty zawarcia umowy. 

cznik nr 1a do SIWZ

(piecz  firmowa wykonawcy/-

cych ofert : 
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4. Udzielimy Zamawiaj gwarancji i r kojmi 

przez Zamawiaj cego. 

5. Przyjmujemy ci wynosz cy 30 dni od daty dor czenia Zamawiaj cemu 

6. O wiadczamy, e zapoznali my si  ze Specyfikacj

wnosimy adnych zastrze e  oraz uzyskali my wszelkie informacje konieczne do 

przygotowania oferty. 

7. O wiadczamy, 

ci zaakceptowany i zobowi zujemy si

runkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiaj cego. 

8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowi zujemy si  do wniesienia przed podpisaniem 

umowy zabezpieczenia nale ytego jej wykonania w wysoko ci 10 % ceny oferty. 

9. O wiadczam, zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1

po rednio lub po rednio 

post powaniu
2
. 

10. O wiadczamy, e (nale y zaznaczy ):  

  Nast puj ce cz puj cym podwykonawcom: 

L.p. Opis cz

Wykonawca zamierza powierzy

podwykonawcom 

Firma podwykonawcy
3
 Warto  (w PLN)  

lub procentowa cz

powierzona podwykonawcy 

  

  

  

 powy sz  tabel )

wiadczamy 

odpowiedzialno

11. O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert

terminu rozpoczyna si t. 

                                                          
1

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 fizycznych w 

zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie s rektywy 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
2

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni  bezpo rednio jego dotycz cych lub zachodzi 

czenie stosowania obowi zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tre ci o wiadczenia 

cie tre ci o wiadczenia np. przez jego wykre lenie) 
3

cych ofert : 
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12. O wiadczamy, e Wykonawca jest (odpowiednie zaznaczy ): 

1) mikroprzedsi biorstwem         TAK  NIE 

2) biorstwem    TAK  NIE 

3) rednim przedsi biorstwem   TAK  NIE 

13.  wadium
4
: 

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

14. puj ce dokumenty (odpowiednie zaznaczy ): 

1) Specyfikacja techniczna oferowanego zasilacza  TAK  NIE 

2) O  TAK  NIE 

3) O  TAK  NIE 

4) Dokument okre laj cy zasady reprezentacji   TAK  NIE 

5)  TAK  NIE 

6) Inne (nale y wymieni  poni ej):           TAK  NIE 

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

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

Niniejsz  ofert parafowanych stronach. 

                                                          
4

Dotyczy wadium wniesionego w pieni dzu

Miejscowo  i data:

Imi

o wiadcze o wiadcze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO ZASILACZA
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/15/2018 na dostawę zasilacza awaryjnego  

 

1. Producent, marka, model/part number oferowanego zasilacza awaryjnego wraz z nazwami 

poszczególnych produktów/podzespołów/ komponentów wchodzących w skład konfiguracji:  

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

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

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

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

2. Cechy oferowanego zasilacza awaryjnego (prawą kolumnę wypełnia Wykonawca): 

Parametry wyjścia 

Moc wyjściowa  

Napięcie wyjściowe  

Zakres regulacji napięcia wyjściowego  

Zakres częstotliwości na wyjściu  

Maksymalny prąd wyjściowy  

Wydajność przy obciążeniu 5 KW  

Zniekształcenia napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Topologia  

Typ przebiegu  

Złącze wyjściowe IEC 320 C13  

Złącze wyjściowe IEC 320 C13  

Złącze wyjściowe 3 żyłowe drut  

Wewnętrzny tor obejścia  

Parametry wejścia  

Zasilanie wejścia  

Zakres napięcia wejściowego  

Zakres częstotliwości wejściowej  

Maksymalny prąd wejściowy  

Całkowite zniekształcenia harmoniczne  

 

 

 

 

 
(pieczęć firmowa wykonawcy/-ów) 

Załącznik nr 1b do SIWZ

……………………………… 
podpis/y 
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Baterie 

Typ akumulatorów  

Czas podtrzymania dla obciążenia 5 KW  

Komunikacja i zarządzanie 

Interfejsy komunikacyjne  

Obsługiwane protokoły  

Rozszerzalne porty we/wy  

Konsola LCD  

Awaryjny wyłącznik zasilania  

Czujnik temperatury  

Parametry środowiskowe 

Zakres temperatury eksploatacji  

Zakres wilgotności względnej 

eksploatacji 

 

Hałas w odległości 1m   

Rozpraszanie ciepła   

Parametry fizyczne 

Szerokość  

Głębokość  

Wysokość  

Waga  

Opcje rozbudowy 

Nadmiarowość N+1  

Rozszerzenie czasu podtrzymania dla 5KW  

Informacje dodatkowe 

Okres gwarancji producenta  

Ilość miejsca w szafie nr 1*  

Ilość miejsca w szafie nr 2*  

Montaż w szafie  

Rok produkcji  

* Proszę podać ilość pozostałego miejsca w szafie po zamontowaniu zaproponowanego urządzenia 

 

3. Informacja w jaki sposób zostaną osiągnięte parametry opisane w opcji rozbudowy: 

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

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

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

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

 

 

 

……………………………………………    ……………………………… 

 miejscowość, data                podpis/y 
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cznik nr 2 do SIWZ

Zamawiaj cy:

Uniwersytet Warszawski 

dzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa

Wykonawca:

w zale no ci od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji)

O wiadczenie wykonawcy 

 29 stycznia 2004 r.  

 publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZ POWANIU 

Na potrzeby post zetarg nieograniczony nr 

26/15/2018 na dostaw

Zarz dzania, o wiadczam, co nast puje:

INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY:

O wiadczam, powaniu okre lone przez Zamawiaj cego w pkt 

dot. przetargu nieograniczonego  

arunek, je eli w okresie ostatnich 3 lat przed 

nale  awaryjnych o warto ci jednostkowej 

zasilacza minimum 50.000,00 PLN (pi dziesi t tysi

 miejscowo , data               podpis/y
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INFORMACJA W ZWI :  

O wiadczam, st powaniu, okre lonych przez 

Zamawiaj

nieograniczonego nr 26/15/2018, polegam na zasobach nast puj

w nast puj cym zakresie:  

(wskaza  podmiot i okre li  odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 miejscowo , data               podpis/y

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne  

i zgodne z prawd wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiaj d przy przedstawianiu informacji. 

 miejscowo , data               podpis/y
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cznik nr 3 do SIWZ

Zamawiaj cy:

Uniwersytet Warszawski 

dzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa

Wykonawca:

w zale no ci od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji)

O wiadczenie wykonawcy 

 29 stycznia 2004 r.  

 publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZ POWANIA 

Na potrzeby post zetarg nieograniczony nr 

26/15/2018 na dostaw

Zarz dzania, o wiadczam, co nast puje:

O WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:

1. O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 miejscowo , data               podpis/y
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O wiadczam, e zachodz  w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na podstawie 

(poda  maj c  zastosowanie podstaw  wykluczenia 

spo lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp).

Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. okoliczno ci , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podj puj ce rodki naprawcze: 

 miejscowo , data               podpis/y

O WIADCZENIE DOTYCZ

WYKONAWCA: 

O wiadczam, e nast puj  si  w niniejszym 

post powaniu, tj.:  

(poda  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/j  wykluczeniu z post

 miejscowo , data               podpis/y

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB D CEGO PODMIOTEM, NA 

 WYKONAWCA: 

O wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, b d cy/e podwykonawc /ami: 

(poda  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/j  wykluczeniu z post

 miejscowo , data               podpis/y
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O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI: 

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne  

i zgodne z prawd wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiaj d przy przedstawianiu informacji. 

 miejscowo , data               podpis/y
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cznik nr 4 do SIWZ

piecz  firmowa Wykonawcy   

O wiadczenie wykonawcy 

 29 stycznia 2004 r.  

 publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O PRZYNALE NO CI LUB BRAKU PRZYNALE NO

Na potrzeby post zetarg nieograniczony nr 

26/15/2018 na dostaw

Zarz dzania, po zapoznaniu si  z informacj ie

publicznych, zamieszczon  na stronie internetowej Zamawiaj cego, o wiadczam, i  Wykonawca, 

:  

(odpowiednie zaznaczy )

nie nale  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

pkt 23 ustawy Pzp 

nale

wchodz  ni ej wymienione podmioty: 

(poda  nazwy i adresy firm) 

1)

2)

3)

 miejscowo , data               podpis/y

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szym o wiadczeniu s  aktualne  

i zgodne z prawd wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiaj d przy przedstawianiu informacji. 

 miejscowo , data               podpis/y


