Załącznik nr 1 do siwz

OFERTA
Do przetargu nieograniczonego nr 32/2010/CSW na wykonanie usługi pn:

Korekta, skład i druk Publikacji i kwartalników
Korekta językowa tekstu, opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz
dostarczenie do Zamawiającego (w tym rozładunek) 1 publikacji (2000 egzemplarzy)
oraz 6 kwartalników (6 numerów x 1000 egzemplarzy) w ramach projektu „Chroń swoją
wiedzę - wsparcie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców Polski
Wschodniej” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Oś Priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, Działanie 5.4. „Zarządzanie
własnością intelektualną”, Poddziałanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie
własności intelektualnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa wykonawcy/
Imię i nazwisko
siedziba
Dokładny adres
REGON
NIP
tel
fax
e-mail
Adres do korespondencji
3. Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu wykonawcy
Imię i nazwisko ……..
Adres ………
Nr telefonu ……… Nr faksu ……….. Adres e-mail …………
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że:
- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia,
- gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że wykonamy przedmiot zamówienia za
cenę:
Nr

Nazwa

1

Publikacja część nr 1

Termin realizacji i liczba sztuk

Cena netto w zł

30 września 2010 r. - 1 000 sztuk

1

1a

Publikacja część nr 2

30 maj 2011 r. – 1000 sztuk

2

1 numer kwartalnika

20 grudzień 2010 r. – 1 000 sztuk

3

2 numer kwartalnika

21 marzec 2011 r. – 1 000 sztuk

4

3 numer kwartalnika

20 czerwiec 2011 r. – 1 000 sztuk

5

4 numer kwartalnika

19 wrzesień 2011 r. – 1 000 sztuk

6

5 numer kwartalnika

19 grudzień 2011 r. – 1 000 sztuk

7

6 numer kwartalnika

23 marzec 2012 r. – 1 000 sztuk

Łączna cena netto w zł
Podatek VAT w zł
Łączna cena brutto w zł

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Data ………………………..
..................................................................
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6) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór Umowy określony w załączniku nr 2 do siwz.
7) W przypadku uznania niniejszej Oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się
zawrzeć umowę w siedzibie zamawiającego i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Data ………………………..

podpis/podpisy …..................………

8) W załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP,
b) wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

1

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

2

c) dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. referencje),
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
f) przykłady 2 różnego typu zaprojektowanych i wydrukowanych przez siebie
materiałów np. publikacji, albumów, kwartalników w wersji wydrukowanej.
g) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
h) zakres dla podwykonawców – jeśli dotyczy.
i) próbki.

Data ………………………..

..................................................................
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2

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

3

