
 
WZÓR

Załącznik Nr 2

                ...............................................
                                      miejscowość i data 

OFERTA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ....................................................................................... 
........................................................................................................................................
NIP ..................................................................
tel.....................................................................
fax....................................................................

     Gmina i Miasto
     Czerwionka-Leszczyny
     ul. Parkowa 9

       44-230 Czerwionka-Leszczyny

1.  Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  na  zadanie  pn.:  „Dostawa  materiałów 
promocyjnych”  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami 
Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą ofertą za łączną cenę brutto:

cena brutto: ............................ zł.

słownie łączna cena brutto : ................................................................zł.;

w tym ceny za poszczególne artykuły:

I część  zamówienia: cena brutto: .................................................. zł.

a) Kubki za 1000 sztuk: 

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

b) Smycze za 1000 sztuk:

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

c) Długopisy za 1000 sztuk:

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.



d) Parasole za 500 sztuk: 

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

e) Koszulki za 200 sztuk:

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

f) Teczki A4 - organizery - artykuł VIP - za 50 sztuk: 

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

g) Segregatory A5 - organizery - artykuł VIP - za 50 sztuk:

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

h) Wizytownik z wyściółką - artykuł VIP - za 300 sztuk:

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

i) metalowy długopis wielofunkcyjny i wskaźnik laserowy  - artykuł VIP -  za 100 sztuk: 

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

j) Zestaw w etui  - artykuł VIP: pióro lub długopis za 100 sztuk (50 sztuk długopisów  w etui +  
  50 sztuk piór w etui):

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

II część zamówienia: cena brutto : ........................................................ zł.

k) Kalendarze książkowe na 2011 rok - za 50 sztuk: 

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.

l) Kalendarze „trójdzielne” na 2011 rok - za 200 sztuk: 

cena netto:  ................. zł. + ....  % podatku VAT   =    cena brutto: ................ zł.
 
2. Oświadczamy,  że  proponowana  powyżej  w  pkt.  1  łączna  cena  brutto  obejmuje  pełny 
zakres  przedmiotu  zamówienia   opisany  w  Załączniku  Nr  1  do  Wytycznych  i  zostanie 
zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

3. Oświadczamy,  że  w/w  zamówienie  wykonamy  w  terminie:  zgodnie  z  zapisami
w  Wytycznych  tj.  w  terminie  25  dni  od  dnia  podpisania  umowy  -  I  część  zamówienia
i 45 dni od podpisania umowy - II część zamówienia, jednak nie później niż do 31.05.2010r.

4. Oświadczamy, że na dostarczone artykuły promocyjne udzielamy ......................... miesięcy 
gwarancji.                                                                                                (minimum 12 miesięcy) 

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Wytycznymi Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do nich  zastrzeżeń oraz,  że  zdobyliśmy konieczne informacje  do przygotowania 
oferty.



6.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany
w Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczamy, że zawarte w  Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia
i wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Osobą/ami upoważnionymi do współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia  jest/są:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru(**),  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności 
gospodarczej(**),  inny dokument ........................................  (wpisać jaki)(**)  potwierdzający prawo do 
występowania  w  obrocie  prawnym,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  m-cy  przed  upływem terminu 
składania ofert,

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat (**) lub zaświadczenie, że  uzyskał przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji  właściwego  organu  (**)  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  m-ce  przed  upływem  terminu 
składania ofert,

3. wykaz  wykonanych  dostaw  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania
o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie, 
odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  dostawom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

4. parafowany wzór umowy,

5. aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS  lub  KRUS  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie 
zalega z  opłacaniem składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne  (**)  lub  zaświadczenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie  w  całości  wykonania   decyzji  właściwego  organu  (**)  -  wystawione  nie  wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 

6. inne........................................................... (*)  (np.  dokumenty potwierdzające,  że dostawy zostały 
wykonane należycie).

                                                          ............................................................
                                                                                                podpis upoważnionego 

                                            przedstawiciela Wykonawcy

(*) jeśli dotyczy
(**) niepotrzebne skreślić


