Załącznik (wzór) nr 1 do SIWZ

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy
ZAMAWIAJACY:
Muzeum Miejskie „Sztygarka”
ul. Legionów Polskich 69,
41-300 Dąbrowa Górnicza

OFE RTA
Niniejsza oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron.
Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
ulica: .............................................…. kod i miejscowość: ….....................................................
województwo: ....................................................................................................................
Kapitał zakładowy w wysokości1…………….….…................................................................................
Kapitał wpłacony w wysokości2.................................................................................................
NIP ........................................................REGON.................................................................
Adres do korespondencji, (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
....................................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym:..............................................................
Tel.: ............................................... Fax: .............................................. E-mail: ……………………….
Ubiegając się o zamówienie publiczne w postępowaniu nr ZP1/MMS/2016 pod nazwą:

Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki: „Dąbrowa Górnicza.
Monografia, tom I i tom II”
składamy następującą ofertę:
1.Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę brutto w wysokości:
………………............................. PLN, słownie: .......................................................................
Wyżej podana cena jest ceną w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915)
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Dotyczy Sp. z o. o.
Dotyczy Spółek Akcyjnych.
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Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP biorący udział w postępowaniu
winni podać tylko wartość netto wynagrodzenia. W celu dokonania oceny i porównania ofert
Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT do ww. wartości netto. Wyliczona w ten sposób
kwota stanowić będzie cenę oferty Wykonawcy zagranicznego, która będzie brana pod uwagę przy
dokonywaniu oceny i porównania ofert. Umowa w takim przypadku zostanie zawarta na kwotę netto
(bez wartości dodanej), natomiast należny podatek VAT we właściwej wysokości Zamawiający
odprowadzi we własnym zakresie.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu wykonania
przedmiotu umowy, w szczególności odbiór od Zamawiającego materiałów do druku, naświetlanie, wszystkie
materiały wymagane do wykonania książki, druk bloków książki, druk i wykonanie okładki, wykonanie
uszlachetnień wg specyfikacji parametrów technicznych, wykonanie i dostarczenie proofów z przekazanych
plików, wykonanie i dostarczenie ozalidów z całości, oprawę książki, pakowanie i dostarczenie wykonanego
nakładu książki do siedziby Zamawiającego, zysk Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty związane
z wykonaniem książki i wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia i dostawy wykonanych nakładów książek do siedziby
Zamawiającego w terminie do 12 sierpnia 2016r.
4.Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy.
5.Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego dla każdego nakładu.
iż przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawcy/ów: 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 4

6.Oświadczamy,

7.Oświadczamy, iż warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych spełniamy samodzielnie 5.
8.Oświadczamy, że Zamawiający może zgłaszać wady w przedmiocie umowy, zgodnie z §7 ust. 4 umowy
pocztą elektroniczną na adres: ....................oraz pod numerem tel:..........................
9.Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w pełni akceptujemy jej
treść, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w specyfikacji.
10.Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11.Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i naszej ofercie.
12.Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczamy, iż złożone przez
nas dane oraz informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
.......................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy należy niepotrzebne skreślić oraz złożyć
oświadczenie będące załącznikiem nr 6 do SIWZ.
W przypadku, kiedy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje
nazwy tych podwykonawców.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów należy wykreślić pkt 6 oraz złożyć zobowiązanie
tych podmiotów do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy realizacji
zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
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