Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Nr sprawy 21/ZP/2020

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy: (Lider konsorcjum lub Wykonawca samodzielny)
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………
NIP …………………………………………, REGON ……………………………………………,
KRS/CEiDG .………………………………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy
wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika- Lidera)
Partner konsorcjum (jeśli dotyczy):
Nazwa: …………………………………………………………………………………………
Siedziba: …………………………………………….…………………….……………………
NIP: ……………………………………….…; REGON .……………………………………..
KRS/CEiDG .…………………………………………
W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać poniższe dane:
Nazwisko i imię właściciela, adres zamieszkania ………………………...……………………………
……………………………………………………………………………..……………………………
Nr PESEL .………………………………………………………………………………………...……
Nazwa i adres siedziby zakładu ………………………………………..……………………………….
będącego (M/Ś/D*)
*proszę wskazać właściwe
W odpowiedzi na „Publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 21/ZP/2020, dotyczące postępowania
prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp, którego przedmiotem jest usługa wykonania kursu
e-learningowego w zakresie prewencji terrorystycznej, zawierającego elementy „grywalizacji”,
po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, składam ofertę na wykonanie
zamówienia na następujących warunkach:
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I. KRYTERIUM: CENA- WAGA 65%
Przedmiot zamówienia

Cena
jednostkowa
netto modułu
szkoleniowego

1.

2.

Ilość

Wartość
netto

Stawka
podatku
VAT
(%)

Wartość brutto

3.

4.

5.

6.

Opracowanie 5 modułów w ramach
kursów
e-learningowego
zgodnych
ze standardami SCORM w wersji 1.2,
dotyczących prewencji terrorystycznej,
zawierającego elementy „grywalizacji”zgodnie z wymaganiami określonymi
w
Opisie Przedmiotu Zamówienia
(Załącznik
nr
2
do
Ogłoszenia
o zamówieniu).

5

Cena oferty brutto*

Cena brutto oferty*) (słownie brutto w złotych):
________________________________________________________________________________________
*)

Cena oferty brutto zawiera zapłatę za przedmiot umowy wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, wszelkie koszty bezpośrednie
i pośrednie związane z realizacją Umowy, w tym m.in.: wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich praw majątkowych
i do wykorzystania wizerunku aktorów, koszty dostawy, koszty napraw gwarancyjnych, opłaty licencyjne oraz wszelkie inne
należności, które Wykonawca poniesie w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy.

II. KRYTERIUM: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (T) - WAGA 30 %
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie _______ dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*.
*

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia wynosi 70 dni kalendarzowych, licząc od dnia
podpisania umowy (warunek konieczny). Zgodnie z § 7 ust. 4 IPU dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Przedmiotu
Umowy będzie traktowany jako dzień jego dostarczenia.
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 70 dni, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, iż okres ten jest
równy maksymalnym wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu, tj. 70 dni.

III KRYTERIUM: ASPEKTY SPOŁECZNE (A) - WAGA 5%
OŚWIADCZAM, ŻE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZATRUDNIĘ I UTRZYMAM ZATRUDNIENIE
co najmniej 1 osoby z grupy społecznie marginalizowanej 1 w wymiarze co najmniej 1/5 etatu do czasu
zakończenia realizacji umowy:
TAK/NIE*
* zaznaczyć właściwe
1

Kategorie osób będące członkami grup społecznie marginalizowanych:



Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511)



Osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)



Osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
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Niniejszym oświadczam, że:
1.

Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/-my się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.

2.

Warunki płatności zgodnie z § 9 Istotnych postanowień umowy.

3.

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4.

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.
5.

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:
_____________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, tel., e-mail)

6.

Okres

związania

ofertą

wynosi

30

dni.

Bieg

terminu

związania

ofertą

rozpoczyna

się

wraz

z upływem terminu składania ofert.
7.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

8.

Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
1) …………………………………………….….……………………………;
2) …………………………………………….….……………………………;

9.

Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego (należy podać sygnaturę akt, znak sprawy):
1) ……………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………….…………
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp.

10. Przedmiot

zamówienia

zobowiązujemy

się

wykonać

z

udziałem

podwykonawców

……………………………………………………………………………….……………………...………,

którzy

zrealizują następującą część zamówienia: ……………………………………………….……….…, stanowiącą
……… % przedmiotu zamówienia.
11. Oferta (wraz z załącznikami) zawiera ___________ stron ponumerowanych w kolejności.
12. Załączniki do oferty stanowią integralną część ofert, które przedstawiamy do oceny spełnienia przez nas warunków
udziału w postępowaniu i są to:
1)………………………………………….……
2) ………………………………………………

………………………………, dn. …….……2020 r.

….……………………………………
(podpis/y osoby/osób uprawnionych
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