Załącznik 1 do SIWZ

znak sprawy: JRP.272.10.2015

pieczęć firmowa Wykonawcy

………………. Miejscowość i data

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług
dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu „Czysta woda dla Krakowa
– uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko.
1.
1
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Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej
modyfikacji,
cena mojej (naszej) Oferty wynosi :
a) cena netto (bez VAT):
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)
b) należny podatek VAT w wysokości 23 %
_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)
c)

cena brutto (z VAT):

_______________________PLN (słownie: ___________________________________ PLN)

W tym następujące ceny szczegółowe:

LP
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Nazwa

Teczka-kolorowanka z
notesem i kredkami
Zestaw serowy
Krzesło plażowe Capri
Torba plażowa
Poduszka podróżna dla
dzieci

Ilość
(sztuk)

200 szt.
400 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Cena
jednost
kowa
netto w
zł

VAT w
%

Wartość netto
za całość

Wartość
brutto za
całość
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Zestaw do malowania dla
dzieci
Parasolka do pokolorowania
Komplet trzech ręczników
Pamięć USB 32 GB,FS-026
Pendrive typu halo 16 GB
Latarka led lanser A3
Balony dmuchane z
patyczkami
Długopis Ascot lub
równoważny
Kubek reklamowy typu
GUSTO
Koc z mikrofibry
Długopis „kwiatek”
Długopis „zwierzątko”
Drewniany ołówek
„czarownica”
Kolorowe kredki blocky
Zestaw 10 ołówków z
gumkami do mazania
Brelok odblaskowy
„koniczynka”
Cukierki krówki
workoplecak
Zabawka na wodę „animal
pleasure”
Torby reklamowe
papierowe
Puzzle reklamowe A4 (30el)
Puzzle reklamowe A3 (99el)
Magnesy reklamowe
wypukłe 3 D
Notesy reklamowe na
lodówkę
Maty przeciwsłoneczne
Podkładka – kalendarz pod
mysz
Zestaw filcowych zawieszek
– gwiazdka
Zestaw Klipsy z motywem
świątecznym
Poduszka z motywem
świątecznym (kolor
czerwony/kolor biały)
Kosmetyczka
Akrylowe rękawiczki do
smartfona (kolor
czerwony/czarny)

100 szt.
200 szt.
70 szt.
300 szt.
300 szt.
100 szt.
500 szt.
500 szt.
200 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
300 szt.
200 szt.
100 szt.
200 szt.
2 500 szt.
200 szt.
200 szt.
1000 szt.
200 szt.
200 szt.
500 szt.
500 szt.
100 szt.
500 szt
100 szt.
100 szt.

100 szt.
50 szt.
100 szt

4

zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a
oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi:
36 miesięcy
37 miesięcy
38 miesięcy
39 miesięcy
40 miesięcy
41 miesięcy
42 miesiące
43 miesiące
44 miesiące
45 miesięcy
46 miesięcy

1

(W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dziesięciu z podanych jedenastu terminów,
Zamawiający przyjmie do oceny oferty najmniejszy z nieusuniętych/nie przekreślonych
terminów).
5
niniejsza Oferta nas wiąże przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert,
6
akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy
7
w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego
8
składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia,
9
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
10 na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania2:
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

1 Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
2
Wykonawca skreśla niepotrzebne.
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do

1
2

………………………………………
(czytelny podpis/podpisy)

