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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Znak sprawy: ZP.26.40.2022.1. 

 

OFERTA z dnia __________________________________ 

I. INFORMACJE O WYKONAWCY 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy:  

Ulica:  

Numer budynku:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:   

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Adres skrzynki ePUAP:  

Numer NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG  

(w zależności od 

podmiotu) 

 

 

2. W przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)*: 

Pełnomocnik 

Konsorcjum: 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Ulica:  

Numer budynku:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:   

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Adres skrzynki ePUAP:  

Numer NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG  

(w zależności od 

podmiotu) 
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3. Uczestnicy Konsorcjum*: 

Uczestnik Konsorcjum 

nr 1: 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Ulica:  

Numer budynku:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:   

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Adres skrzynki ePUAP:  

Numer NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG  

(w zależności od 

podmiotu) 

 

 

Uczestnik Konsorcjum 

nr 2: 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Ulica:  

Numer budynku:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:   

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Adres skrzynki ePUAP:  

Numer NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG  

(w zależności od 

podmiotu) 

 

 

*należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika. 
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4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

Nazwa Wykonawcy:  

Ulica:  

Numer budynku:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:   

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Adres skrzynki ePUAP:  

Numer NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG  

(w zależności od 

podmiotu) 

 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.: Druk kalendarzy dla Instytutu Pileckiego na rok 

2023 z podziałem na dwie części: 

część nr 1 – druk kalendarzy książkowych, za cenę: 

 _______________________________________________________________________złotych brutto, 

(słownie brutto: 

_______________________________________________________________złotych)** 

 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Zakres Cena 

jednostkowa  

w zł brutto 

Liczba sztuk Wartość razem  

w zł brutto (cena 

jednostkowa w zł 

brutto x liczba 

sztuk) 

1. Druk kalendarzy dla Instytutu 

Pileckiego na rok 2023  

z podziałem na dwie części: 

część nr 1 – druk kalendarzy 

książkowych. 

 

………. zł brutto 400 szt. ………... zł brutto 

 

** należy wypełnić dla części, na którą składana jest oferta. 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.: Druk kalendarzy dla Instytutu Pileckiego na rok 

2023 z podziałem na dwie części: 

część nr 2 – druk kalendarzy ściennych z kopertami - za cenę: 

 ____________________________________________________________________złotych brutto, 

(słownie brutto: 

_______________________________________________________________złotych)** 
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zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Zakres Cena 

jednostkowa  

w zł brutto 

Liczba sztuk Wartość razem  

w zł brutto (cena 

jednostkowa w zł 

brutto x liczba 

egzemplarzy) 

1. Druk kalendarzy dla Instytutu 

Pileckiego na rok 2023  

z podziałem na dwie części: 

część nr 2 – druk kalendarzy 

ściennych z kopertami. 

 

 ...………zł brutto 450 szt. ...……… zł brutto 

 

 ** należy wypełnić dla części, na którą składana jest oferta. 

 

3. Składając ofertę na: Druk kalendarzy dla Instytutu Pileckiego na rok 2023 z podziałem na dwie części: 

część nr 1 – druk kalendarzy książkowych oświadczany, iż zobowiązujemy się do realizacji 

zamówienia w następującej liczbie dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego do 

Wykonawcy materiałów wyjściowych, o których mowa w § 4 ust 1 wzoru umowy ***: 

 

Lp. Część nr 1 – druk kalendarzy książkowych. 

 

Termin realizacji w dniach kalendarzowych od dnia 

przekazania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

materiałów wyjściowych, o których mowa w § 4 ust 1 

wzoru umowy. 

Oferowana liczba dni 

realizacji zamówienia od dnia 

przekazania przez 

Zamawiającego do 

Wykonawcy materiałów 

wyjściowych, o których mowa 

w § 4 ust 1 wzoru umowy 

(należy zaznaczyć  

właściwy – X) 

1. Do 25 dni  

2. Do 20 dni  

3. Do 15 dni  

4. Do 10 dni  

5. Do 5 dni  

 

W przypadku braku oświadczenia przez Wykonawcę o zobowiązaniu się do udzielenia krótszego terminu 

realizacji od minimalnego okresu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 

do SWZ – Zamawiający uzna, iż Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 30 

dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego do Wykonawcy materiałów wyjściowych, 

o których mowa w § 4 ust 1 wzoru umowy. 

*** należy wypełnić dla części, na którą składana jest oferta. 

4. Składając ofertę na: Druk kalendarzy dla Instytutu Pileckiego na rok 2023 z podziałem na dwie części: 

część nr 2 – druk kalendarzy książkowych oświadczany, iż zobowiązujemy się do realizacji 

zamówienia w następującej liczbie dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego do 

Wykonawcy materiałów wyjściowych, o których mowa w § 4 ust 1 wzoru umowy ***: 
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Lp. Część nr 2 - druk kalendarzy ściennych z kopertami. 

 

Termin realizacji w dniach kalendarzowych od dnia 

przekazania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

materiałów wyjściowych, o których mowa w § 4 ust 1 

wzoru umowy. 

Oferowana liczba dni 

realizacji zamówienia od dnia 

przekazania przez 

Zamawiającego do 

Wykonawcy materiałów 

wyjściowych, o których mowa 

w § 4 ust 1 wzoru umowy 

(należy zaznaczyć  

właściwy – X) 

1. Do 25 dni  

2. Do 20 dni  

3. Do 15 dni  

4. Do 10 dni  

5. Do 5 dni  

 

W przypadku braku oświadczenia przez Wykonawcę o zobowiązaniu się do udzielenia krótszego terminu 

realizacji od minimalnego okresu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 

do SWZ – Zamawiający uzna, iż Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 30 

dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego do Wykonawcy materiałów wyjściowych, 

o których mowa w § 4 ust 1 wzoru umowy. 

*** należy wypełnić dla części, na którą składana jest oferta. 

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na okres wskazany w § 9 

załącznika nr 3 i 4 SWZ. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami 

stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy – Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. W przypadku 

wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej  

z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 3 i 4 do SWZ. 

8. Oświadczamy, że powierzymy do wykonania podwykonawcom następujące części zamówienia*:  

Lp. Nr Części Określenie części zamówienia 

w  ramach oferowanej części 

Nazwa podwykonawcy 

(adres siedziby) 

1.    

…    

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w § 9 ust.1 SWZ. 

10. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa: 

_________________________________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do oferty.  

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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. 
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W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

12. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: 

Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą:  

TAK* / NIE* 

Informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych 

Definicje (Dz.Urz. UE. L. 124 z 20. 05.2003 str. 36) 

1) Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  

2) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR 

3) średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR 

Jeżeli Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą należy zaznaczyć TAK 

* niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe 

13. Oferta została złożona na ____ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ___ do ___ 

14. Do oferty załączone są następujące dokumenty: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 


