Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/7/2017
Załącznik nr 7 do SIWZ. Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

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. 1-24”) ………………………….……….. zł (słownie: …………………………………………..………………… złotych), w tym:
zł (słownie: ..................................................................................... zł)
podatek VAT ....... %, ........................... zł (słownie: ............................................................................ zł).
kwota netto: .................................

a)
b)

Tabela. Opis sposobu obliczenia ceny („Wartości brutto (z podatkiem VAT) w PLN dla poz. 1 - 24”)

Lp.

Określenie produktu

Liczba w
sztukach
lub kg

Cena
jednostkowa
netto za szt/kg
(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. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

kol. 6

kol. 7

kol. 8

kol. 1
1.

Smycze

20 000

2.

T-shirty

5 000
1
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3.

Długopisy – model I

10 000

4.

Długopis – model II

7500

5.

Długopisy – model III

1 200

6.

Notesy reklamowe na
gumkę

500

7.

Zestaw konferencyjny

200

8.

Torby bawełniane

2000

9.

Torba flizelinowe

1000

10.

Kubek reklamowy

2000

11.

Cukierki reklamowe

12.

Balony reklamowe

6000

13.

Chorągiewki reklamowe

4000

14.

Opaski odblaskowe

4000

15.

Notesy magnetyczne

3000

16.

Magnesy reklamowe

4000

17.

Breloki PCV 2D

1000

18.

Zestaw długopis i brelok

300

19.

Notatnik z długopisem

300

20.

Zestaw pióro, długopis i
ołówek

300

21.

Plecaki

400

22.

Piórniki

400

23.

Worki żeglarskie

110 kg

1500
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24.

Klaskacze

1000
Wartość brutto (z podatkiem VAT) w PLN dla poz. 1 - 24

2.

……………… PLN

W celu dokonania oceny oferty oświadczam, że zgodnie z pkt 15.1. 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.

3.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonam w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

4.

Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.

Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część
treści SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

Lp.

Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza Podanie przez wykonawcę firm podwykonawców
powierzyć podwykonawcom

1.
2.

3
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3.

7.

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego
oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub
dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub
dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp)

Nazwa postępowania

8.

Numer postępowania (oznaczenie
sprawy)

Określenie oświadczeń lub dokumentów

1

Na podstawie art. 25a ust. 7 Pzp wskazuję nazwę i numer odrębnego postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożyliśmy inny
jednolity

europejski

dokument

zamówienia,

zawierający

nadal

aktualne

informacje

do

wykorzystania

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

na

„………………………………………………………………………………………………….”.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje wykorzystanie przez zamawiającego informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w odrębnym postępowaniu)

1

Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.

4
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Nazwa postępowania

9.

2

Numer postępowania
(oznaczenie sprawy)

Określenie informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia do
wykorzystania w postępowaniu

Na podstawie art. 91 ust. 3a Pzp oświadczam, że wybór oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
a)

wskazuję nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:
………………………………………………..

b)

wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ……………...………….……………………………………

10. Numerrachunkubankowegowykonawcy,naktórynależydokonaćzwrotuwadiumwniesionegow pieniądzu:
…………………………………………………………………………………………………………………
11. Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych stronach.

............................................................, dnia ...................................... 2017 r.
(miejscowość)

2

Postępowanie powadzone lub przeprowadzone przez zamawiającego - ……………………………………………………………..
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............................................................................

(podpis osoby uprawnionej / osób
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy
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