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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór formularza oferty 
 
 

 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................... 

Numer faksu z numerem kierunkowym:............................................................ 

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................... 

 

OFERTA (Formularz oferty) 

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

na „Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin” 

Oznaczenie sprawy: SAA/6/2016 

 

1. Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy (podać nazwę (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy)  

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

oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ oferuje cenę brutto 

(„Wartość brutto (z podatkiem VAT) w PLN dla poz. 1 - 15”) ………………………….……….. zł (słownie: ……………………………… złotych), w tym: 

a) kwota netto: ................................. zł (słownie: ................................................... zł) 

b) podatek VAT .......%,  ........................... zł (słownie: ................................................... zł). 
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Tabela. Opis sposobu obliczenia ceny („Wartości brutto (z podatkiem VAT) w PLN dla poz. 1 - 15”) 

 

Lp. Określenie produktu Liczba w 

sztukach 

Cena 

jednostkowa 

netto (bez 

VAT) w PLN 

Stawka 

podatku VAT 

w % 

 

Kwota podatku 

VAT w PLN 

kol. 4 x kol. 5 

Cena jednostkowa 

brutto (z VAT) w 

PLN 

Kol. 4 + kol. 6 

Wartość brutto (z 

podatkiem VAT) w 

PLN 

kol. 3 x kol. 7 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 

1.  Smycze (jeden projekt) 9 000      

2.  Długopisy - projekt 1 3 000      

 Długopisy - projekt 2 4000      

3.  Etui na wizytówki i 

karty 

7 000      

4.  Kartka pocztowa z 

okularami 

przeciwsłonecznymi 

5 500      

5.  Odblaskowe klipsy 

magnesowe 

7 000      

6.  Odblaskowe naklejki 6 000      

7.  Notesy magnetyczne 4 500      
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8.  Zestaw kredek dla 

dzieci 

8 000      

9.  Notes reklamowy na 

gumkę 

1 000       

10.  Klapki reklamowe 

typu „japonki” 

1 000       

11.  Pamięć USB  500      

12.  Torby siatkowe MESH 1 000      

13.  Torby termoizolacyjne 

na lunch 

500      

14.  Torby bawełniane  1500      

 Torby bawełniane 1500      

 

Wartość brutto (z podatkiem VAT) w PLN dla poz. 1 - 15  

 

 

……………… PLN 

 

 

2. Zgodnie z pkt 14. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję termin zapłaty ……………….. dni. Wykonawca podaje termin zapłaty w 

dniach - liczbach całkowitych. Termin zapłaty nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 

potwierdzających dostawę towaru. 
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3. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 

których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 Pzp: 

 

Lp. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy 

Podanie przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp 

1.   

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. 

6. Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję jest związany ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy, którego reprezentuję, wykonawca ten zobowiązuje się do podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie. 

                                                                                                                         

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................... 

2) ................................................................... 

3) ................................................................... 

4) ................................................................... 
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............................................................, dnia ...................................... 2016 r. 
                  (miejscowość)  

 

 

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

podpis osoby uprawnionej / osób  

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 


