ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
.....................................
(pieczęć Wykonawcy)

O F E R T A (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 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu

nieograniczonego na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania)
zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie
zamówienia po następujących cenach i terminach doręczania:

I.

CENA OFERTY

1. Minimalny

zakres

zobowiązania

(zamówienie

pewne)

–

usługi

polegające

na

konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek zawierających
czasopisma WIW:
Cena brutto oferty

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

(należy wpisać kwotę z Załącznika nr 2 do SIWZ, Tabela A, kolumna J, liczba porządkowa 5)

Cena netto

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

(należy wpisać kwotę z Załącznika nr 2 do SIWZ, Tabela A, kolumna G, liczba porządkowa 5)

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi
Kwota VAT

……................................... %

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

(należy wpisać kwotę z Załącznika nr 2 do SIWZ, Tabela A, kolumna I, liczba porządkowa 5)
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2. Maksymalny zakres zobowiązania (wraz z zamówieniem opcjonalnym) – usługi polegające
na

konfekcjonowaniu,

doręczaniu

oraz

przyjmowaniu

(odbieraniu)

zwrotów

przesyłek

zawierających czasopisma WIW:
Cena brutto oferty .................... zł (słownie: ...................................................................)
(należy wpisać kwotę z Załącznika nr 2 do SIWZ, Tabela B, kolumna J, liczba porządkowa 5)

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

Cena netto

(należy wpisać kwotę z Załącznika nr 2 do SIWZ, Tabela B, kolumna G, liczba porządkowa 5)

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ……................................... %
.................... zł (słownie: ................................................................)

Kwota VAT

(należy wpisać kwotę z Załącznika nr 2 do SIWZ, Tabela B, kolumna I liczba porządkowa 5)

Zamawiający będzie

porównywał cenę maksymalnego zakresu zobowiązania (wraz

z zamówieniem opcjonalnym).

UWAGA!
Do oferty należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy oraz
wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz średniej ceny netto konfekcjonowania,
doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotu 1 egzemplarza.

II. TERMIN DORĘCZANIA:
1. Termin doręczenia przesyłek VIP do adresatów w Warszawie – nie krótszy niż 1 dzień,
jednak nie dłuższy niż 3 dni
Oświadczam/y, iż zamówienie wykonamy w terminie ….…….... dni.
(należy wskazać ilość dni)

2. Termin doręczenia przesyłek do adresatów krajowych – nie krótszy niż 4 dni, jednak nie
dłuższy niż 8 dni
Oświadczam/y, iż zamówienie wykonamy w terminie ….…….... dni.
(należy wskazać ilość dni)

Ponadto oświadczamy, że:
1.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
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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”
Załącznik nr 8 do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy 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 * : ..……………………………………………………………………..

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.

Lp.

Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

Nr. zadania

Nazwa (Firma) Podwykonawcy

Zakres zamówienia powierzony

Wykonawca korzysta z
potencjału

podwykonawcy

podwykonawcy TAK/NIE

1

2

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

Ofertę podpisali:
……………………………………
(imię i nazwisko)
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