Zapytanie ofertowe „Przyroda Górnego Śląska”

L. dz.: 122/2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego
Załącznik nr 3
Formularz ofertowy

Wykonawca:
(imię i nazwisko wykonawcy/pełnomocnika lub nazwa wykonawcy)

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Adres wykonawcy:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
E-mail:………………………………………
REGON:.........................................................
NIP:................................................................
KRS:...............................................................
RDG:..............................................................
PESEL:...........................................................
*wpisać właściwy numer
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego, którego przedmiotem jest realizacja poligraficzna biuletynu „Przyroda Górnego Śląska” i w
nawiązaniu do treści zaproszenia do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego (znak sprawy: L.
dz.: 122/2019), składam/-my ofertę o treści odpowiadającej treści zaproszenia:
1/Oferuję/-my wykonanie zamówienia zgodnie z opisem w zaproszeniu za cenę:
- cena jednostkowa netto jednego egzemplarza biuletynu
……………………………………………….. zł (słownie:…………………………………………….. złotych)
- stawka VAT (………%)
- cena jednostkowa brutto jednego egzemplarza biuletynu
……………………………………………….. zł (słownie:…………………………………………….. złotych)
2/Oferuję/-my wykonanie każdego numeru biuletynu w terminie …………….. dni od dostarczenia kompletu
materiałów redakcyjnych przez Zamawiającego.
3/Zapoznałem/-liśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego i nie
wnoszę/-simy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania
zamówienia.
4/Zawarte w zaproszeniu istotne postanowienia umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowane i
zobowiązuję/-jemy się – w przypadku wybrania mojej/naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru
obowiązującego u Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez niego.
5/Gwarantuję/-emy wykonywanie zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu.
6/Wyrażam/-y zgodę na termin płatności rachunku/faktury na 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiającego.
7/Oświadczam/-y, iż uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
8/Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia wykonawca powierzy podwykonawcom (dotyczy/nie
dotyczy):
1) ……………………………………………………......................................……………………....…...………...,
2) ……………………………………………………………………………..................................…....………......,
3) ........................................................................................................................................................ ........................,
4) ................................................................................................................................................................................,
itd.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Oświadczenie/-a o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2) Oświadczenie/-a o braku podstaw do wykluczenia,
3) Wykaz wykonanych usług poligraficznych,
4) Wykaz okazowych tytułów wydawnictw przedłożonych zamawiającemu,
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy/nie dotyczy),
6) Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców (dotyczy/nie dotyczy),
7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (dotyczy/nie dotyczy),
8) Jednostronnie podpisana Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia postępowania w
sprawach o zamówienie publiczne,
9. …………………………………………………………………………………………………………………….
itd.
10. Oferta została złożona na ........ ponumerowanych stronach.
….................……………, dnia…........……..2019 r.

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

(Miejscowość)

...................................................................
...................................................................
...................................................................
/Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) w
dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie
prawnym
lub
posiadającej(-ych)
pełnomocnictwo(-a). (Zalecany czytelny podpis(-y)
lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i
nazwiskiem)/*.

(*) uwagi Zamawiającego
UWAGA:
W przypadku gdy Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych wówczas przedstawiają oni Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo upoważniające do
reprezentowania wykonawcy lub wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność przez te podmioty**.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych wówczas przedstawia on Zamawiającemu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty**.
** Dotyczy tylko wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

