Załącznik Nr 4
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30000 euro netto
Załącznik do zamówienia publicznego z dnia 23.11.2020 r.

Formularz (treść) oferty
1. Nazwa zamówienia: Przygotowanie do druku i druk publikacji popularnonaukowej dla Centrum
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
2. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców i ustanowić lidera, z którym Zamawiający
będzie zawierał umowę)1:
a) Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) Adres Wykonawcy/Wykonawców:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
tel. ...............................................

adres e-mail: ..........................................................

c) NIP: ……………………………………………………………………………………………..
d) REGON: ………………………………………………………………………………………...
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. Składając ofertę w niniejszym zamówieniu akceptuję wszystkie warunki
i zobowiązania stawiane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy
oraz wymienionych w zaproszeniu do składania ofert dokumentach i aktach prawnych.
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………….…………….. zł
(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………)
w tym netto: ……………………………..…… zł
Zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości2 ……………………………………..…..%
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w umowie i zapytaniu ofertowym.
Zamawiający w przypadku wyboru wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie żądał
umowy ustanawiającej podmiot odpowiedzialny za realizację i regulującej wzajemne zobowiązania.
1
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Jeżeli nie dotyczy należy wpisać „cena nie uwzględnia podatku VAT”.

6. Termin realizacji zamówienia: do …………………. (dokładna data) włącznie od dnia podpisania
umowy, jeżeli umowa podpisana zostanie do dnia 2 grudnia 2020 r.
7. Do oferty załączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu ustalonych przez Zamawiającego3:
a) wykaz trzech wykonanych usług z podaniem ich tytułu, autorów, wartości, dat wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;
b) portfolio zawierające prezentację trzech wykonanych wydawnictw książkowych, prezentujące
dla każdej publikacji widok okładki przód-tył i co najmniej 10 wybranych stron oraz z podaniem
następujących parametrów:
- format,
- objętość (liczba stron),
- rodzaj okładki (twarda/miękka/zeszytowa),
- kolorystyka środka,
- zszywanie/klejenie,
- nakład;
c) oświadczenie dotyczące kwalifikacji własnych, bądź podwykonawców w zakresie redakcji
językowej i korekty tekstu (w języku polskim).

pieczątka Wykonawcy/Wykonawców z NIP’em

………..………..........................................
(data i podpis Wykonawcy/Wykonawców
lub osoby upoważnionej i pieczątka imienna)

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
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