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Załącznik nr 1 do  SIWZ 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

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

       pieczęć Wykonawcy 

O F E R T A 

Dane Wykonawcy : 

Nazwa     ……………………………………………………… 

Siedziba    ……………………………………………………… 

Numer telefonu   ……………………………………………………… 

Numer faksu    ……………………………………………………… 

e-mail, adres strony internetowej ……………………………………………………… 

NIP     ……………………………………………………… 

REGON    ……………………………………………………… 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym Nr 8/2015, 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ……………….. w dniu 

……….., na stronie internetowej Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie 

www.polska-zbrojna.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na usługi konfekcjonowania  

i doręczania tytułów wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, 

oferujemy realizację zamówienia na kwotę: 

1. Zamówienie pewne – usługi polegające na konfekcjonowaniu i doręczaniu przesyłek 

(oraz ich ewentualnych zwrotów) zawierających następujące czasopisma WIW: 

a) miesięcznik „Polska Zbrojna” (PZ) nakład – 9.500 egzemplarzy, waga miesięcznika   

ok. 410-480 g, 12 edycji,  

b) dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” (PSZ), nakład – 4.000 egzemplarzy, waga 

dwumiesięcznika ok. 410-480 g, 6 edycji,  

c) „Kwartalnik Bellona” (KB), nakład 1.000 egzemplarzy, waga kwartalnika ok. 600-660 g, 

4 edycje. 

Cena oferty   .................... zł (słownie: .......................................................)  

Wartość netto  .................... zł (słownie:  ......................................................) 

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ……................................... %  

Kwota VAT  .................... zł (słownie: .......................................................) 

Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Największy możliwy zakres zamówienie opcjonalnego – usługi polegające na 

konfekcjonowaniu i doręczaniu przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów) zawierających 

następujące czasopisma WIW:  
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a) miesięcznik „Polska Zbrojna” (PZ), nakład – 12.000 egzemplarzy, waga miesięcznika 

ok. 481-550 g, 12 edycji,  

b) dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” (PSZ), nakład – 5.500 egzemplarzy, waga 

dwumiesięcznika ok. 410-480 g,  6 edycji, 

c) „Kwartalnik Bellona” (KB), nakład 1.100 egzemplarzy, waga kwartalnika ok. 600-660 g,  

4 edycje. 

Cena oferty  .................... zł (słownie: .......................................................)  

Wartość netto  .................... zł (słownie:  ......................................................) 

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ……................................... % 

Kwota VAT  .................... zł (słownie: .......................................................) 

Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE PORÓWNYWAŁ CENĘ NAJWIEKSZEGO MOŻLIWEGO 

ZAKRESU ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO TJ. MAKSYMALNEGO ROZMIARU 

ZOBOWIĄZANIA. 

 

UWAGA!  

Do oferty należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ nr 2 do umowy  

– FORMULARZ CENOWY oraz wypełniony Załącznik nr 2A do SIWZ nr 2A do umowy  

– FORMULARZ ŚREDNIEJ WARTOŚCI KONFEKCJONOWANIA I DORĘCZANIA ORAZ 

EWENTUALNEGO ZWROTU 1 EGZEMPLARZA. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne 

postanowienia umowy (Załącznik nr 5) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 

się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia 

wszelkich wymagań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

5. Wadium w kwocie .............................. zł zostało wniesione w formie ............................ . 

6. Wadium wpłacone w formie pieniężnej, należy zwrócić na rachunek bankowy numer 

………………………………………………… . 

7. Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami.* Następujące usługi zamierzamy 

powierzyć niżej wymienionym Podwykonawcom (należy podać nazwę firmy i wskazać 

jaka część zamówienia będzie powierzona Podwykonawcom):* 
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Lp. Nazwa Podwykonawcy Adres Podwykonawcy 

Opis części zamówienia 

przewidzianej do wykonania  

przez Podwykonawcę 

    

 

8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

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 postępowania*: 
 

 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)     

b)     

 

 

 

.................................., data ......................               .................................................. 
               podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


