Wzór formularza oferty

........................................................................
( miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY
dla części I Zamówienia

........................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
REGON ......................................
NIP …………………………….
POMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
ul. Tadeusza Maderskiego 3,
Lubań
83-422 Nowy Barkoczyn

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod poz. 76455 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. zgodnie z przepisami
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020), na
wykonanie zadania pn.:
„Wykonanie usługi drukowania książki dla PODR w Lubaniu wraz z dostarczeniem do
siedziby Zamawiającego”- część I zamówienia
oferujemy wykonanie zamówienia:
za cenę wraz …. % podatkiem VAT w wysokości:
………….………………. zł brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, że termin płatności faktur ustalamy na ………… dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

CENNIK

Przedmiot
Zamówienia – druk książki

1

2

Cena
łączna netto zł
za 700 szt.

Wersja podstawowa:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – 100 stron

VAT
%

Cena
łączna
brutto zł
(za 700 szt.)

23%

Opcja dodatkowa
Możliwość zwiększenia liczby stron o wielokrotność 4 (1
składkę)
JEDNA SKŁADKA o parametrach:
- papier - kreda matowa max 90 g/m2,
- kolor 4 + 4 CMYK

23%

(Maksymalna ilość dodanych składek - 10 tj. 40 stron)

Wyliczenie oferty – łączne wyliczenie usługi
Przedmiot zamówienia - Druk książki

Cena netto zł
zamówienia

Druk książki zgodnie ze specyfikacją
Wartość całego zamówienia =
Wersja podstawowa + Maksymalna ilość dodanych składek tj. 10 (40
stron)

VAT
%

Cena brutto zł
zamówienia

23%

Wartość = [pkt. 1 + (pkt. 2 x 10)]

1. Powyższa cena obejmuje cały zakres zamówienia określony w dokumentacji
przetargowej, a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Zamówienie wykonamy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania
ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór
istotnych postanowień umowy (Część II SIWZ) został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na

wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 5 ustawy – Prawo
zamówień publicznych
7. Oświadczamy, na podstawie art. 91ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

zamówień publicznych, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u
Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.
8. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., faks, e-mail, NIP,
Regon, nr konta bankowego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wykaz usług, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.

Zakres usług

Integralną częścią oferty są następujące załączniki:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

...........................................................
pieczęć firmowa

…………............................................................................
( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )

…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Ubiegając się o zamówienie publiczne, na wykonanie zadania pn. „Wykonanie usługi

drukowania książki dla PODR w Lubaniu wraz z dostarczeniem do siedziby
Zamawiającego”- część I zamówienia
ja, niżej podpisany, reprezentując Firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci
nagłówkowej, oświadczam, że;
- posiadamy kompetencje i uprawnia do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o
ile
wynika to z odrębnych przepisów,
- posiadamy wymaganą sytuację ekonomiczną lub finansową,*
- posiadamy niezbędną zdolność techniczną lub zawodową.*

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk

Data:
(podpis i pieczęć)

...........................................................
(pieczęć firmy wykonawcy)

* lub przedstawiam dokumenty na potwierdzenie dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Wykonanie usługi drukowania książki dla PODR w Lubaniu wraz z dostarczeniem do
siedziby Zamawiającego”- część I zamówienia
ja, niżej podpisany, reprezentując Firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci
nagłówkowej, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia
zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo
zamówień publicznych.

Data :
(podpis i pieczęć)

…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Wykonanie usługi drukowania książki dla PODR w Lubaniu wraz z dostarczeniem do
siedziby Zamawiającego”- część I zamówienia
oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
1.
nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23) ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych*
2.
należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23) ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w której skład wchodzą poniższe podmioty*
1)

…………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………

3)

…………………………………………………………………………………………

4)

…………………………………………………………………………………………

5)

…………………………………………………………………………………………

6)

…………………………………………………………………………………………

7)

…………………………………………………………………………………………

8)

…………………………………………………………………………………………

9)

…………………………………………………………………………………………

10)

…………………………………………………………………………………………

* niewłaściwe skreślić

Data:
(podpis i pieczęć)

