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Załącznik nr 2 do SIWZ

(Pieczątka Wykonawcy)

OFERTA W POSTĘPOWANIU

Polska Agencja Kosmiczna
ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C)
80-172 Gdańsk

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z
optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera,
rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO,
MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej
(znak sprawy: BO/2/2020)
my niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i
dokładne adresy (siedziba albo miejsce zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z
zaznaczeniem lidera)

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.
Oświadczam, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia
umowy jest:
………………………………………………………………………………………………………...
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych
zakresie ustanowili pełnomocnictwo)
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1. OFERUJĘ: wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za
cenę:
…………………… zł brutto* (słownie: …………………………………………………………),
*wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, uwzględniająca podatek od towarów i usług.

w tym netto:
…………………… zł,
w tym:
Cena netto
za 1 godzinę
usługi*, o której
mowa w kol. 1
2

Wyszczególnienie

1
pozyskanie,
przetwarzanie
dostarczenie danych

i

Ilość godzin

Wartość netto
(kol. 2 x 3)

3

4

1025
wartość brutto:

* gdzie 75% ceny za jedną godzinę stanowić będzie wartość pozyskania danych z sensorów i lasera, a 25%
ceny za jedną godzinę stanowić będzie przetwarzanie tych danych oraz ich dostarczenie do Zamawiającego.

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, wybór niniejszej oferty:
a)
b)

NIE będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku**
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
(podać nazwę/pozycję z formularza cenowego)

Wartość bez kwoty podatku VAT

(**niepotrzebne skreślić)
3. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: w terminie - 75 dni od dnia zawarcia umowy
4. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, przy podanej poniżej
dostępności wskazanych sensorów:
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Nr

Nazwa
sensora

Typ sensora

Dostępność

Lokalizacja*

(lub
równoważny)

Szer.
Geogr.

Dł. Geogr.

1.
min. obserwacji i śledzenia
22,950 S 68,170 W
2.
min. śledzenia
Ameryka Północna
3.
min. obserwacji i śledzenia
Japonia
4.
min. obserwacji i śledzenia
44,440 N 10,580 E
5.
min. obserwacji i śledzenia
23,50 S 180
E
6.
min. śledzenia
Terytorium Polski
7.
min. obserwacji i śledzenia
48,210 N
11,180 E
8.
min. obserwacji i śledzenia
31,270 S
149,060 E
9.
min. śledzenia
38,220 N
6,630 W
10.
min. śledzenia
31,660 N
110,60 W
11.
min. śledzenia
28,290 N
16,510 W
0
12.
min. śledzenia
32,38 S
20,810 E
13
min. śledzenia
31,790 S
69,290 W
* W odległości nie większej niż 400 km
** Wyrażony w jednostkach wielkości gwiazdowej

Wspierane
usł. podst.
(min.)

CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG
CA, FG

Zasięg
sensora**

Prędkość
montażu

≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5
≥16,5

≥4 deg/s
≥50 deg/s
≥50 deg/s
≥4 deg/s
≥30deg/s
≥4 deg/s
≥10 deg/s
≥13 deg/s
≥4 deg/s
≥30 deg/s
≥10 deg/s
≥13 deg/s
≥13 deg/s

Pole widzenia
≥5,52 deg2
≥0,68 deg2
≥1,90 deg2
≥1,90 deg2
≥1,90 deg2
≥0,68 deg2
≥7,29 deg2
≥2,38deg2
≥0,16 deg2
≥0,02 deg2
≥0,12 deg2
≥0,04 deg2
≥0,04 deg2

np. 2,35 deg x 2,35 deg
np. 1,05 deg x 0,65 deg
np. 1,38 deg x 1,38 deg
np. 1,38 deg x 1,38 deg
np. 1,38 deg x 1,38 deg
np. 1,05 deg x 0,65 deg
np. 2,70 deg x 2,70 deg
np. 1,40 deg x 1,70 deg
np. 0,40 deg x 0,40 deg
np. 0,16 deg x 0,16 deg
np. 0,35 deg x 0,35 deg
np. 0,21 deg x 0,21 deg
np. 0,21 deg x 0,21 deg

Nr
Nazwa sensora

Typ sensora

Lokalizacja

Śledzenie

Terytorium Polski

(lub równoważny)

14.

Dostępność

Wspieranie usł.
Podstawowe (min.)

Zasięg sensora

Prędkość
montażu

CA

≥500 km

≥5 deg/s

UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. Tabel.
Minimalny okres dostępności sensorów został wskazany w „Opisie przedmiotu zamówienia”
– stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Podwykonawcy:
Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału*) / z udziałem*)
podwykonawcy/ów:
Następującym podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części
zamówienia:
Nazwa (firma) podwykonawcy

Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony
podwykonawcy

Uwaga – Brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału
podwykonawców.

*) niepotrzebne skreślić

6. Oświadczamy, że:
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym z wzorem
umowy, jak też ze wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia
świadczenia. Do dokumentów i opisu sposobu oceny spełniania warunków nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich
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postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie
z treścią przedstawioną przez Zamawiającego.
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin
składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.
9. Oświadczam, że Wykonawca (informacja do celów statystycznych)1:
jest mikroprzedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR);
jest małym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR);
jest
średnim
przedsiębiorcą
(przedsiębiorstwa,
które
nie
są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR);
nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą.
10. Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach Nr _____________*** - niniejsza oferta, (której częścią są wszelkie załączniki
do niej) są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcę zastrzec
przed ogólnym dostępem.
*** odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę.
Uwaga!!!
W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane jest
załączenie uzasadnienia.

11. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu****
**** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie

1

Właściwe zakreślić.
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do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ______________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Telefon: _________________________Faks: ______________________________
Adres e-mail: ________________________________________________________
13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
14. Ofertę niniejszą składamy na …............kolejno ponumerowanych stronach.

_________________dnia _____- 2020 roku

______________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru
lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

