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Załącznik Nr 6 Do 
Załącznika Nr 7 Do SIWZ [WZORU UMOWY] 
WYMAGANIA DO KALKULACJI SZCZEGÓŁOWEJ 
 

Nazwa zamówienia modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych 

z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach 

realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów 

województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego 

ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, 

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zamawiający 1C: Gmina Chełm 

Zamawiający 1L: Gmina Łopiennik Górny 

Zamawiający 1P: Gmina Piaski 

Zamawiający 1U: Gmina Ulan-Majorat 

Zamawiający 1K: Powiat Krasnostawski 

Pełnomocnik Zamawiających: 

NAZWA Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego 

ADRES SIEDZIBY Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew 

ADRES DO DORĘCZEŃ Lubelska 80, 21-050 Piaski 

II. WSTĘP 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej SOPZ), stanowiący Załącznik nr 1 
do SIWZ, tworzą wymagania ogólne (wspólne) dla wszystkich Części zamówienia oraz 5 
rozdziałów, z których każdy odnosi się do innej Części zamówienia (zgodnie z tytułem 
rozdziału). Każdy rozdział SOPZ podzielony jest na podrozdziały. Przykład: na rozdział 
o nazwie Część 1C w SOPZ składają się podrozdziały od 1.1 do 1.9. 

2. Każdy podrozdział w SOPZ Zamawiający oznaczył kodem (zwanym dalej Kodem) rodzaju: 
„#<liczba dwucyfrowa>#”. Kod wskazuje na odpowiednią pozycję budżetową wniosku 
o dofinansowanie złożonego w ramach Projektu. Przykład: Kodem „#07#” oznaczono 
w SOPZ podrozdział 1.9. W tym przypadku Kod „#07#” oznacza, że wymagania określone 
w podrozdziale 1.9 (z uwzględnieniem wymagań ogólnych SIWZ, w tym SOPZ) odpowiada 
pozycji budżetowej nr 7 wniosku o dofinansowanie.  
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III. WYMAGANIA ODNOŚNIE DO KALKULACJI SZCZEGÓŁOWEJ 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację ceny złożonej 
przez Wykonawcę oferty zawierającą co najmniej: producenta danej pozycji – jeśli 
dotyczy, nazwy handlowej danej pozycji, numer producenta (P/N) - o ile dotyczy, cenę 
jednostkową netto danej pozycji, liczbę sztuk danej pozycji, cenę łączną netto danej 
pozycji, stawkę VAT dla danej pozycji, kwotę łączną brutto dla danej pozycji oraz wartość 
łączną brutto równą cenie brutto złożonej oferty. 

2. Każdą pozycję (linię kalkulacji) Wykonawca oznaczy tylko jednym Kodem z grupy 
Kodów, o których mowa w rozdziale WSTĘP, aby Zamawiający miał jasność do jakiej 
pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie przynależy dana pozycja (linia kalkulacji). 


