Formularz oferty składanej w związku ogłoszeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej:
„Ogłoszenie”) o naborze ofert w celu realizacji zlecenia zadania: „Wzrost mocy obliczeniowej OPI
PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla
MNiSW” .
Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data przyjęcia oferty:
Numer oferty:

I. DANE Oferenta:
1.1. Nazwa i adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, strona www:

1.2. NIP, REGON:

1.3 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta oraz podpisania oferty, numer telefonu,
adres e-mail:

1.4. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu ze strony oferenta, numer telefonu, adres e-mail:

II.

Krótka informacja na temat dotychczasowej działalności oraz opis osiągnięć oferenta w
zakresie realizacji zadań zbliżonych do opisanych części I ust. 4 Ogłoszenia.
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III.

informację o planowanych działaniach oferenta w zakresie realizacji Zadania w przypadku
jego wyboru jako wykonawcy Zadania (harmonogram przygotowania i udostępnienia
infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz usług z nią powiązanych opisanych w części I ust. 4
w pkt 3 do 7 Ogłoszenia).

IV.

Specyfikacja techniczna infrastruktury sprzętowo-systemowej, dedykowanej do realizacji
Zadania.
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V.

Specyfikacja opieki serwisowej i technicznej (SLA)
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VI.

Kosztorys

Kosztorys uruchomienia i świadczenia usług obliczeniowych (infrastruktura sprzętowo-systemowa plus SLA) – do dnia zakończenia trwania realizacji Zadania,
o którym mowa w części II ust. 5 Ogłoszenia

2019

Razem:

2020

Razem:

2021

Razem:

2022

Razem:
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2023

Razem:

Razem:

V. OŚWIADCZENIA

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej 1 za przedkładanie podrobionych, przerobionych,
poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów oraz za składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń co do
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.
Oświadczam, że informacje zawarte we ofercie i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności
mającej znaczenie prawne.2
Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.
Oświadczam, iż oferta jest zgodna z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie, w jakim zostały
wdrożone do polskiego systemu prawa, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
Oświadczam, że zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reguluję w terminie oraz nie
zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowana oferta nie narusza praw osób trzecich, niebędących współwykonawcami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania oferenta w zakresie objętym niniejszą ofertą.

……………………………………………………………….

………………………………………………………………….

data
Data wypełnienia oferty:

podpis

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) lub za pomocą e-nośnika (nośnika elektronicznego).
Instrukcja składania ofert:
http://www.bip.nauka.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

VI. ZAŁĄCZNIKI

1 Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta i podpisania oferty
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Art. 297 § 1 „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą
na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy,
dotacji,
subwencji,
potwierdzenia
przez
bank
zobowiązania
wynikającego
z
poręczenia
lub
z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności
mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
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