KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP
załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

____________________, dnia __________ r.

Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy
Pełna nazwa
firmy lub imię i
nazwisko Wykonawcy

REGON

NIP

Adres
telefon / faks/
e-mail

odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
r., poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest „usługa opracowania redakcyjnego, opracowania
layoutu, opracowania graficznego, wykonania składu, korekty, łamania, przygotowania do
druku, wydruku i dostawy oraz tłumaczenia na język angielski katalogu promującego walory i
potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego” oświadczamy, że:
1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za całkowitą cenę brutto (z podatkiem
VAT)
w kwocie ___________________________________________ zł brutto
słownie:______________________________________________________
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2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Deklarowana liczba osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, skierowanych przez
Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia – _____osób
(Należy wpisać 0,1,2,3,4 lub 5 osób. W przypadku nie określenia przez Wykonawcę liczby osób, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający uzna, iż liczba tych osób wynosi 0.)

4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Termin wykonania zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do
20 grudnia 2019 r.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
7. Do oferty dołączamy 2 projekty graficzne Katalogu w języku polskim zgodnie z zapisami §
12 ust. 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla
zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do
końca okresu związania ofertą.
9. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, nie później niż w terminie składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i
zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom
postępowania. W przypadku, gdy do części oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa nie
zostanie dołączone uzasadnienie zastosowania ww. klauzuli, Zamawiający odtajni
zastrzeżone części oferty bez dokonywania oceny zasadności objęcia informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
11. Przewidujemy powierzenie wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom:
_________________________________________________________________
(wskazać część zamówienia oraz nazwę i adres podwykonawcy)
12. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego
dokumentu):
a. ……………………………………………………….
b. ……………………………………………………….
c. ……………………………………………………….

Podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
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