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                       Załącznik Nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy - wzór”  

      Postępowanie Nr ZP/2/2017 

.............................................................                                                                                     
pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców      

                                                                                               Zamawiający: 

                                                                                               Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

                                                                                               03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

 

 

O F E R T A 
 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie na rzecz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 

usług dotyczących marketingu” 
 

I. Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa Wykonawcy/*: ……………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....  

Nr KRS/* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania): ……………………………………… 

Nr NIP/* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania): ………………………………………..  

Nr REGON/* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania): ………………………………….. 

Adres siedziby Wykonawcy/*: ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji z Wykonawcą (wpisać, jeżeli jest inny od adresu Wykonawcy podanego 

wyżej): ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nr TEL.: …………………………………………………………………………………………….. 

Nr FAX-u do korespondencji: ………………………………………………………………………. 

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

oraz imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych ze strony Wykonawcy do posługiwania się tym 

adresem e-mail: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Reprezentacja Wykonawcy: 

ja/my: …………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

niżej podpisany/ni oświadczamy, że jestem/śmy uprawniony/eni do reprezentowania Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: ………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…….. 

 

/* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy dodatkowo podać Nazwę nadaną 

np. Konsorcjum oraz dane dotyczące każdego z Wykonawców oraz ich funkcje pełnione w Konsorcjum (w tym 

należy wskazać, który z Wykonawców będzie pełnił funkcję Pełnomocnika Konsorcjum ustanowionego na mocy 

art. 23 ustawy Pzp). 
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II. Jako Wykonawca: 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składam ofertę na wykonanie 

zamówienia pod nazwą: 

 „Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie na rzecz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 

usług dotyczących marketingu” (Postępowanie Nr ZP/2/2017) 

 

i oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami (dalej SIWZ). 

1. Oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia po cenach jednostkowych brutto 

zaoferowanych w poniższej tabeli: 
 

Lp. Symbol ze 

wzoru dla 

kryterium 

„Cena 

ofertowa 

brutto” 

Nazwa oferowanej usługi 

przez Wykonawcę 

 

 

Ilość 

 szt. / 

kpl. / 

*Zaoferowana 

cena jedn. 

netto 

[zł] / [zł/godz.] 

*Wartość 

stawki 

obowiąz. 

podatku 

VAT 

……..* % 

[zł] 

*Zaoferowana 

cena jedn. 

brutto 

[zł] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  CPTn opracowanie projektu 

etykiety, ramki graficznej, 

tabliczki i tablicy 

informacyjnej – 

wewnętrznej i zewnętrznej 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 

 

2.  CPKn opracowanie projektu 

kalendarza 

 

1 

 

………….* 

 

...……..* 

 

………..…* 

 

3.  CPUPn opracowanie projektu 

materiału reklamowego w 

formie jednostronicowej 

lub wielostronicowej 

broszury lub ulotki 

papierowej 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 

 

4.  CPPn opracowanie projektu 

materiału reklamowego w 

formie plakatu 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 

 

5.  CPGn opracowanie projektu 

materiału reklamowego w 

formie gadżetu 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 

 

6.  CPSn opracowanie projektu 

materiału reklamowego w 

formie stojaka 

reklamowego 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 

 

7.  CKWn opracowanie koncepcji 

organizacji i wizualizacji 

miejsca wystawowego 

Instytutu wraz z 

wykonaniem graficznego 

projektu 

zagospodarowania tego 

miejsca wystawowego, z 

prowadzeniem nadzoru 

autorskiego w trakcie jego 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 
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Lp. Symbol ze 

wzoru dla 

kryterium 

„Cena 

ofertowa 

brutto” 

Nazwa oferowanej usługi 

przez Wykonawcę 

 

 

Ilość 

 szt. / 

kpl. / 

*Zaoferowana 

cena jedn. 

netto 

[zł] / [zł/godz.] 

*Wartość 

stawki 

obowiąz. 

podatku 

VAT 

……..* % 

[zł] 

*Zaoferowana 

cena jedn. 

brutto 

[zł] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

zabudowy  oraz z 

wykonaniem stosownej 

dokumentacji 

fotograficznej tego miejsca 

8.  COWn obsługa wystawy 

połączona z 

wykonywaniem nadzoru 

autorskiego w trakcie 

zabudowy stanowiska 

wystawowego Instytutu na 

terenie Warszawy 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 

 

9.  COPWn uczestnictwo na zlecenie 

Zamawiającego w 

obsłudze fotograficznej 

miejsca wystawowego 

połączonej z 

wykonywaniem nadzoru 

autorskiego w trakcie 

przygotowywania 

stanowiska wystawowego 

Instytutu poza Warszawą 

na terenie kraju (zwrot 

kosztów za dojazd i 

powrót oraz 

nocleg/noclegi nastąpi w 

sposób ustalony przez 

Strony wg oddzielnych 

uzgodnień) 

 

1 

 

…………* 

 

……….* 

 

…………...* 

 

10.  CAIPn na zlecenie 

Zamawiającego odpłatny 

udział w analizie innych 

projektów i koncepcji nie 

objętych usługami 

wskazanymi w Lp. 1-7 i 

12 lub za odpłatne 

doradztwo w zakresie ich 

wykorzystania przy 

prowadzeniu promocji 

Instytutu wg 

zaoferowanej kwoty 

brutto stawki godzinowej 
spełniającej wymagania 

zawarte w § 5. ust. 15 

Wzoru umowy ramowej 

(Załącznik Nr 4 do SIWZ) 

 

1 

 

……/godz.* 

 

……….* 

 

….…/godz.* 
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Lp. Symbol ze 

wzoru dla 

kryterium 

„Cena 

ofertowa 

brutto” 

Nazwa oferowanej usługi 

przez Wykonawcę 

 

 

Ilość 

 szt. / 

kpl. / 

*Zaoferowana 

cena jedn. 

netto 

[zł] / [zł/godz.] 

*Wartość 

stawki 

obowiąz. 

podatku 

VAT 

……..* % 

[zł] 

*Zaoferowana 

cena jedn. 

brutto 

[zł] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.   nieodpłatne usunięcie wad 

dokumentacji projektów 

stwierdzonych w toku prac 

wykonawczych 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

12.   opracowanie innej 

niemożliwej do 

przewidzenia formy 

reklamowej lub 

uczestnictwo i obsługa 

miejsca wystawowego w 

innym niemożliwym do 

przewidzenia miejscu – 

odpłatnie po cenach 

ustalonych przez Strony 

wg oddzielnych uzgodnień 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Uwaga:  

1) kolumny i miejsca oznaczone symbolem * wypełnia Wykonawca; 

2) kolumny i miejsca oznaczone symbolem X nie podlegają wypełnieniu. 

2. Oświadczam, że zaoferowane w powyższej tabeli ceny jednostkowe brutto: 

1) spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w XIV i XV Rozdziale SIWZ; 

2) zawierają wpisany w tabeli Podatek VAT obliczony zgodnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami o podatku od towaru i usług; 

3) zawierają wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonywaniem niniejszego 

zamówienia w pełnym zakresie, w tym koszty wynikające z wymagań zawartych w SIWZ 

oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszego zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia, na który składam ofertę, zrealizuję w terminie zgodnym z zapisami 

SIWZ, tj. w terminie 36 miesięcy, licząc od pierwszego dnia po terminie zawarcia umowy. 

4. Oświadczam, że: 

/** wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  

podatkowego 

albo (poniżej obowiązkowo wypełnia Wykonawca tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego) 

/** wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  

podatkowego, w związku z tym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania: 

…………..……………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania 

obowiązku podatkowego) 

oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………. zł 

/** niepotrzebne skreślić  
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5. Oświadczam, że: 

/** zatrudniam pracowników / nie zatrudniam pracowników 

/** współpracuję z osobami trzecimi na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie usług, 

które będą świadczone / nie współpracuje z osobami trzecimi na podstawie umów 

cywilnoprawnych w zakresie usług, które będą świadczone 

/** niepotrzebne skreślić 

6. Oświadczam, że wzór umowy i zawarte w nim warunki płatności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, zostały przeze mnie 

zaakceptowane. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i treść mojej oferty 

odpowiada jej treści, ponieważ uzyskałem wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego 

przygotowania niniejszej oferty i zaakceptowałem szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawarty w SIWZ i w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń 

do sposobu prowadzonej procedury i wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej. 

8. Oświadczam, że oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

9. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia pisemnej umowy na 

warunkach określonych w SIWZ zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do 

SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 

30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

11. Oświadczam, że niniejsza oferta: 

/** nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

albo 

 /** zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

/** niepotrzebne skreślić 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w nw. dokumentach, 

oświadczeniach, załącznikach itp., dołączonych do oferty (Niniejsze obowiązuje tylko wtedy, 

kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzeże, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp)/#:  

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

/# Wypełnia Wykonawca 

12. Zobowiązuję się do nie ujawniania jakichkolwiek informacji pozyskanych w toku postępowania 

o zamówienie publiczne lub realizacji zamówienia w przypadku wyboru mojej oferty, jak 

również zobowiązuję się do nieujawniania takich informacji przez podwykonawcę(ów). 

13. Oświadczam, że jesteśmy: 
1) /** mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
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roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;  

2) /** małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;  

3) /** średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
 

/** niepotrzebne skreślić 

 

Wyjaśnienie:  

Informacje dotyczące wielkości przedsiębiorstwa są informacjami statystycznymi 

przekazywanymi przez Zamawiających Urzędowi Zamówień Publicznych w Warszawie za 

pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Biuletyn Zamówień Publicznych podczas publikacji 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a także poprzez portal ogłoszeniowy dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej również przy przekazywaniu ogłoszeń. 

14. Do niniejszej oferty załączam/#: 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………….... 

3) ……………………………………………………………………………………………….... 

4) …………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………………………… 

 oraz załączam płytę CD lub DVD lub pendrive ze skanem całej oferty (w formacie PDF) wraz 

ze wszystkimi załącznikami oraz materiałami dodatkowymi, które Wykonawca dołączy do 

oferty. 
/# Wypełnia Wykonawca 

15. Oświadczam, że oferta została złożona na ............../# na zapisanych i kolejno ponumerowanych 

stronach od nr …………………/# do nr ……………. /# . 
/# Wypełnia Wykonawca 

 

 

..........................................dnia......................2017  r.  

 

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 


