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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców: 

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

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

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

Adres*: ........................................................................................................................................................................... 

NIP*:............................................................................ REGON: ................................................................................... 

Adres e-mail*:……………………………………………. Nr telefonu:…………………………………………………………. 

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

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy, 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………..……. 
(imię i nazwisko, podstawa reprezentacji) 

 
Dane umożliwiające Zamawiającemu dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych (adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych**): 
 

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx 

 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ 

 Inny adres bazy danych (należy wskazać): ….…………….…………………………………………...............….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Rodzaj Wykonawcy**: 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 Inny rodzaj 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na „Wydruk plakatów, plansz, baneru, mapy, zaproszeń, folderów, pozycji dziełowych na potrzeby Muzeum Wsi 

Kieleckiej” oświadczam, co następuje: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia za cenę: 

 

Lp.  Asortyment  Nakład 
 (w szt.) 

Wartość netto 
za 1 szt. 

Wartość netto 
(zł) 
(kol. 3 x kol. 4) 

Stawka vat 
(w %) 

Kwota VAT 
(kol. 5 x kol 6)  

Cena brutto 
(kol. 5 + kol. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Plakat/plansze , zgodnie z 
opisem w Rozdziale IV pkt 
2.1. SWZ 

251 szt.      

2 Plakat, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.2. SWZ 

150 szt.      

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
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3 Plakat, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.3. SWZ 
 

100 szt.      

4 Plakat, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.4. SWZ 

150 szt.      

5 Plansza, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.5. SWZ 

20 szt.      

6 Plansza, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.6. SWZ 

154 szt.      

7 Plansza, zgodnie z opisem w 
Rozdziele IV pkt 2.7. SWZ 

10 szt.       

8 Plansza z opisem w Rozdziale 
IV pkt 2.8. SWZ 

10 szt.      

9 Plansza, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.9. SWZ 

70 szt.      

10 Plansza, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.10. SWZ 

8 szt.      

11 Kartka z wkładką, zgodnie z 
opisem w Rozdziale IV pkt 
2.11 SWZ 

350 szt.       

12 Zaproszenie, zgodnie z 
opisem w Rozdziale IV pkt 
2.12 SWZ 

3 850 szt.       

13 Zaproszenie, zgodnie z 
opisem w Rozdziele IV pkt 
2.13 SWZ 

600 szt.      

14 Wydruk – Mapa Parku 
Etnograficznego w Tokarni, 
zgodne z opisem w Rozdziale 
IV pkt 2.14 SWZ 

25 000 szt.      

15 Baner, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.15 SWZ 

1 szt.      

16 Folder, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.16 SWZ 

100 szt.      

17 Katalog, zgodnie z opisem w 
Rozdziale IV pkt 2.17 SWZ 

1000 szt.      

18 Wydawnictwo, zgodnie z 
opisem w Rozdziale IV pkt 
2.18 SWZ 

300 szt.      

   RAZEM     

 

UWAGA! Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku! 
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Zamawiający będzie się rozliczał na podstawie ceny jednostkowej netto – za rzeczywistą liczbę wykonanych 

wydruków, zgodnie ze złożonym każdorazowo zamówieniem. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest 

w cenie jednostkowej uwzględnić wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem zamówienia. Do ceny 

jednostkowej netto zostanie naliczony należny podatek vat wg stawki vat zadeklarowanej przez Wykonawcę. 

 

Cena brutto oferty słownie:  …………………………………………………………………………………..………...... 

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

 

2. w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane 

sukcesywnie w terminach o których mowa w §2 ust. 3 pkt 3 Projektowanych zapisów umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ) 

3. oświadczamy, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający 

łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego 

4. akceptujemy Projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SWZ, przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

6. oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, 

7. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, 

8. oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców**: 

L .p. Część przedmiotu zamówienia 
zlecana podwykonawcy 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

 

 

 

  

Jednocześnie oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi. 

 

9. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na 

podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie (jeśli dotyczy): 

- nazwa(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego:………………………………………………………………………………………………………………… 

- wartość netto ……………………………. zł 

- zgodnie z wiedzą Wykonawcy zastosowanie będzie miała następująca stawka VAT: …….. 

10. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

11. pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i 
prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.), 

12. załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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................................................... ............................................................................... 

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

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron. 

 
** właściwe zaznaczyć 

 

Niniejszy plik podpisuje Wykonawca kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 


