Załącznik nr 1 do SIWZ
nr sprawy: 20/ZP/2020
pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Składając w imieniu

_____________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy lub pieczątka firmowa)
województwo: _______________________________________________________

NIP _________________________, REGON _____________________, KRS _____________________
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę prasy krajowej i zagranicznej na potrzeby ABW
na rok 2021, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

CZĘŚĆ I - PRASA KRAJOWA
wartość netto:

____________________ zł

kwota podatku VAT:

____________________ zł

cena oferty (brutto):

____________________ zł

Słownie cena oferty (brutto)*:
_____________________________________________________________________________________
(Zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 1a do SIWZ)
* cena oferty zawiera: wszystkie koszty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść z tytułu należytego
wykonania umowy, a w szczególności: cenę wszystkich tytułów prasy wraz z podatkiem VAT, cenę opakowań,
koszty ubezpieczenia, dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz marżę Wykonawcy.

CZĘŚĆ II - PRASA ZAGRANICZNA
wartość netto:

___________________ zł

kwota podatku VAT:

___________________ zł

cena oferty (brutto):

___________________ zł

Słownie cena oferty (brutto)*:

_____________________________________________________________________________
(Zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 1b do SIWZ)
* cena oferty zawiera: wszystkie koszty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść z tytułu należytego
wykonania umowy, a w szczególności: cenę wszystkich tytułów prasy wraz z podatkiem VAT, cenę opakowań,
koszty ubezpieczenia, dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz marżę Wykonawcy.
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Zobowiązujemy się do realizacji dostaw w terminie od dnia podpisania umowy
do otrzymania ostatniego numeru czasopisma w prenumeracie na rok 2021, nie dłużej jednak niż
do dnia 28 lutego 2022 r.

1.

2. Warunki płatności - płatność przelewem, w dwunastu transzach płatnych po zakończeniu każdego
miesiąca, do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Oświadczamy, że akceptujemy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: (imię, nazwisko, stanowisko)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

6.

Akceptujemy wszystkie postanowienia Zamawiającego określone w SIWZ.

7.

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy
o zwracanie się do:

__________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, tel., e-mail)

Oferta zawiera (wraz z załącznikami) ______ stron ponumerowanych w kolejności.

8.

9. Jesteśmy/nie jesteśmy1 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem2 (znaczenie
przedsiębiorstwa - opisano poniżej)
1

niepotrzebne skreślić;

2

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorcą
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

____________________________________

____________________________________

(miejscowość i data)

(podpis osoby (-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do oferty są:



oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ)
wykaz prasy zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ (dotyczy Wykonawców składających ofertę
na część I - prasa krajowa) lub Załącznikiem 1b do SIWZ (dotyczy Wykonawców składających ofertę
na część II - prasa zagraniczna).
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