SR-RPO-III.ZP.D.272.40.2012.AS
zał cznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

____________________, dnia __________ r.

Piecz

wykonawcy(ów)

FORMULARZ OFERTY
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26
03–719 Warszawa
Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentuj cych wykonawc

działaj c w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

REGON
NIP
Adres

tel./faks
e-mail
odpowiadaj c na ogłoszenie w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pó n. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie, oznaczenie i dostarczenie artykułów informacyjno –
promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji
wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, o wiadczamy:
1.

Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz według poni szego zestawienia (tabela) za całkowit cen brutto (z VAT):
w kwocie ____________________________________________________________ zł brutto
Słownie:

_______________________________________________________________
__________________________________________________________ zł brutto

___________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa

SR-RPO-III.ZP.D.272.40.2012.AS

FORMULARZ OFERTY

TABELA
L P.

ILO
SZTUK

NAZWA PRODUKTU

1

Długopis metalowy

500

2

Kołonotatnik ekologiczny z długopisem

400

3

Teczka konferencyjna - papierowa

400

4

Torba papierowa

200

5

Torba materiałowa ekologiczna

200

6

Organizer

50

7

Kubek reklamowy

50

8

Parasolka

50

9

Klip do notatek

50

10

Podkładka pod mysz z mi kk
podpórk pod nadgarstek

50

11

Etui na długopisy - piórnik

50

12

Wizytownik

50

CENA JEDNOSTKOWA

brutto (z VAT)

WARTO

(ilo

BRUTTO (Z VAT)

szt. x cena jedn. brutto)

Razem
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Oferujemy realizacj przedmiotu zamówienia na warunkach okre lonych w ofercie i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zgodnie z § 6 ust. 7 specyfikacji do oferty doł czamy próbki nast puj cych materiałów promocyjnych: torba
materiałowa ekologiczna, organizer, parasolka, podkładka pod mysz z mi kk podpórk pod nadgarstek,
etui na długopisy – piórnik, wizytownik.
O wiadczamy, e w cenie oferty zostały uwzgl dnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego wiadczenia umownego.
Zapoznali my si z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich adnych uwag, a w przypadku wyboru
naszej oferty podpiszemy umow na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiaj cego w terminie oraz w
miejscu zaproponowanym przez zamawiaj cego nie pó niej jednak ni do ko ca okresu zwi zania ofert .
Zostali my poinformowani, e mo emy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych, przed
upływem terminu składania ofert wydzieli z oferty informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
były one udost pnione innym uczestnikom post powania.
Przewidujemy powierzenie wykonania nast puj cej cz ci zamówienia podwykonawcom:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8.

Na komplet zał czników do oferty składaj si (nale y wpisa nazw i oznaczenie zał czanego dokumentu):
Lp.

Nazwa dokumentu

Zał cznik nr

_________________________________________________________

Podpis wykonawcy lub upowa nionego przedstawiciela

__________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa

2

