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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

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

       (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

FORMULARZ OFERTY  

(wzór) 
 

WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY  
W WARSZAWIE 
Al. Jerozolimskie 97 
00-909 WARSZAWA 

 

 

 My/Ja*  niżej podpisani 

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

(imię i nazwisko) 

reprezentując 

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

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej na 

świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego  

w Warszawie, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* 

wykonanie zamówienia  po następujących cenach  i terminie wykonania zamówienia: 

ZADANIE NR 1 - WYDAWNICTWA W OPRAWIE MIĘKKIEJ 

I. Cena  
 
Cena brutto oferty (TABELA B kolumna „J” lp. 19  Załącznika Nr 3A do SIWZ): 

.................... zł (słownie: ......................................................................................)  

Cena netto oferty (TABELA B kolumna „H” lp. 19  Załącznika Nr 3A do SIWZ): 

...................... zł (słownie: ......................................................................................)  

Podatek VAT 23% (TABELA B kolumna „I” lp. 19  Załącznika Nr 3A do SIWZ): 

...................... zł (słownie: ......................................................................................)  

 

II. Termin wykonania zamówienia (rozumiany jako wydruk i dostawa nakładu danego 

wydawnictwa do wskazanych odbiorców – nie krótszy niż 1 dzień jednak nie dłuższy 

niż 6 dni) 
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Oświadczam/y, iż zamówienie  wykonamy w terminie ….…….... dni kalendarzowych,  
z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  

       (należy wskazać ilość dni) 

 

 

ZADANIE NR 2 - WYDAWNICTWA W OPRAWIE TWARDEJ 

I. Cena  
 
Cena brutto oferty (TABELA B kolumna „J” lp. 12  Załącznika Nr 3B do SIWZ): 

..................... zł (słownie: ......................................................................................)  

Cena netto oferty (TABELA B kolumna „H” lp. 12  Załącznika Nr 3B do SIWZ): 

...................... zł (słownie: ......................................................................................)  

Podatek VAT 23% (TABELA B kolumna „I” lp. 12  Załącznika Nr 3B do SIWZ): 

...................... zł (słownie: ......................................................................................) 

 

II. Termin wykonania zamówienia (rozumiany jako wydruk i dostawa nakładu danego 

wydawnictwa do wskazanych odbiorców – nie krótszy niż 14 dni jednak nie dłuższy niż 

25 dni) 

Oświadczam/y, iż zamówienie  wykonamy w terminie ….…….... dni kalendarzowych,  
z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  

       (należy wskazać ilość dni) 

 
 

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE: 
 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń. 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wzór 

umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

ramowej na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego.  

5.  Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte 

są w następujących dokumentach * : ..…………………………………………………….. 
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6. Wadium w wysokości …. zł, zostało wniesione w dniu …….…. w formie ………………….  

7. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy 

w ……………………………………….. , numer konta: ………………………………….. 

8. Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

Lp. 
Nazwa (Firma) 

Podwykonawcy 

Zakres zamówienia 

powierzony 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa część 

zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Wykonawca 

korzysta z 

potencjału 

podwykonawcy 

TAK/NIE 

1     

2     

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy 

                   
9. Klucz dostępu do odszyfrowania oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) ………………………………………………………………………….. 

(Wykonawca zobowiązany jest wskazać powyższe hasło w celu odszyfrowania oświadczenia 

JEDZ złożonego w wersji elektronicznej na adres e-mail zamawiającego: jedz@zbrojni.pl) 

Inne informacje niezbędne do prawidłowego dostępu do dokumentu: 

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

(Informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 

zawartych w oświadczeniu JEDZ.) 

 

10. Numer telefonu Wykonawcy  

 ……………………………………………………… 

11. Numer faksu Wykonawcy  

 ……………………………………………………… 

12. Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

 ……………………………………………………… 

13. Adres strony internetowej  

 ……………………………………………………… 

14. NIP     

 ……………………………………………………… 

15. REGON     

 ……………………………………………………… 

16. Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

 …………………………………………………..….. 

mailto:jedz@zbrojni.pl


 

Postępowanie numer 10/2018, Załącznik nr 3 do SIWZ,  Strona 4 z 4 

 
 

17. Jesteśmy małym/ średnim przedsiębiorcą

 ……….……………………………………………… 

(tak / nie) 

18. Pochodzimy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 ……….………………….... 

(tak / nie) 

19. Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej

 ……………………. 

    (tak / nie) 

20. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1),  wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu.* 
 

*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).  
 

 
                
 
 
 
   Ofertę podpisali: 
 
 
………………………. 

          (imię i nazwisko) 


