Załącznik nr 1
Miejsce i data ……………………
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2016
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach 
ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8 

"Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza ZNiO z podziałem na części: 
Część  1  - druk folderów, zaproszenia, plansz
Część  2  - druk ulotek, plakatów, pocztówek, teczek, roll-upu, ulotki, zaproszenia, karty pracy, mapki"


Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................
1.	Niniejszą Ofertę składa :

Nazwa
adres
Wykonawca
(........................................................)
(........................)
Wykonawca
(........................................................)
(........................)

2.	Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów 
Imię i Nazwisko
(........................................................................................)
Adres
(........................................................................................)
Telefon
(........................................................................................)
Fax.
(........................................................................................)
E-mail
(........................................................................................)
3.	Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:
1.	Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.
2.	W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ.
3.	Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami.
4.	W cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszt związany z wykonaniem  przedmiotu umowy Zamawiającemu, konsultacji, koszty transportu   itd.
5.	Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez 30 dni.
6.	W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7.	Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.	Podwykonawstwo:
Oświadczamy że:  
1)  Przedmiot zamówienia w całości wykonamy siłami własnymi*
2) wykonanie zamówienia w zakresie ………………………………………………………….zamierzamy powierzyć podwykonawcom: nazwa (firmy) Podwykonawcy/ów, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1:
………………………………………………………………………………….
(uzupełnić jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII  na zasadach  określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych lub finansowych  innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków)
9.	Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) oznaczone są  oznaczone klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz zawarte są na stronach ……………………………. , i jako takie, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, oraz wskazać, jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do wiadomości publicznej. 


Część  1  - druk folderów, zaproszenia, plansz


1.	Cena oferty brutto  :  ……………………………
(słownie: .....................................................................................................................................)

Cena oferty netto  : ………………………………….
(słownie: .....................................................................................................................................)

VAT: .................................................................

2. Ceny jednostkowe wynoszą:

Lp.
OPIS
ILOŚĆ (szt.)
Cena jednostkowa netto 
Wartość netto 
(3 x 4)
Podatek VAT
Cena oferty brutto
 (5 + 6)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Folder – oferta dla szkół i przedszkoli
1500






2.
Folder z programem edukacyjnym Biblioteki ZNiO
500






3.
Folder do wystawy „Nie Na marne. Henryk Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum
500






4.
Folder do wystawy miniatur Fundacji Lanckorońskich 
2000






5.
Zaproszenie na wernisaż wystawy miniatur
150






6.
Plansze
10






                                                                 Razem







Część  2  - druk ulotek, plakatów, pocztówek, teczek, roll-upu, ulotki, zaproszenia, karty pracy, mapki

1.	Cena oferty brutto  :  ……………………………
(słownie: .....................................................................................................................................)

Cena oferty netto  : ………………………………….
(słownie: .....................................................................................................................................)

VAT: .................................................................

2. Ceny jednostkowe wynoszą:

Lp.
OPIS
ILOŚĆ (szt.)
Cena jednostkowa netto 
Wartość netto 
(3 x 4)
Podatek VAT
Cena oferty brutto
 (5 + 6)
1
2
3
4
5
6
7
1.	
Ulotka DL
33.000






2.	
Plakat B2
1.600






3.	
Plakat B2
100






4.
Plakat B1
1.200






5.
Pocztówki
5.000






6.
Teczka
800






7.
Roll-up
40






8.
Ulotka składana A4 do DL
12.000






9.
Zaproszenie DL
4.000






10.
Karta pracy
6.000






11.
Mapki
2.000






                                                                 Razem







Data ................................					    .....................................................
Czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub pełnomocnika bądź podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis jest/ podpisy są nieczytelne) 



