Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-17/2018/U

FORMULARZ OFERTOWY wzór
Imię i nazwisko lub nazwa (firmy)
wykonawcy/wykonawców
występujących wspólnie
Adres wykonawcy:
Kraj,
województwo,
kod
pocztowy, miejscowość, ulica, nr
domu, nr lokalu:

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS) pod nr ……………………………..
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

(Oświadczenie składają wyłącznie wykonawcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne lub konsorcja)

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb prowadzonego postępowania
i realizacji zamówienia jest następujący: ………………………………………………………………………………
(Każdy z wykonawców występujących wspólnie składa oddzielne oświadczenie)

Należy wskazać pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego ……………………………………………….……………………………………............................
Należy wskazać pozostałych wykonawców występujących wspólnie (składających ofertę wspólną):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(należy podać pełną nazwę, adres, nr KRS (jeżeli dotyczy), NIP, Regon)

Nr telefonu:
Nr faksu:

Informacja dotycząca Wykonawcy (właściwe zaznaczyć):
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą1
Wykonawca jest małym przedsiębiorcą2
Wykonawca jest średnim przedsiębiorcą3

1

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

2

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników
oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

3

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

URL: http: //

e-mail:

NIP

Nr REGON:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MCPS.ZP/AM/35117/2018/U pn.: „Wykonanie kalendarzy na 2019 rok, prace redakcyjne oraz druk publikacji

wraz z dostawą, do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” prowadzonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z późn. zm.):
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia, zamieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze
umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
zawierający warunki płatności, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia oraz uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie i załączonych dokumentach określają stan
faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert.
6. Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będziemy mieli
dostęp w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – stosownie do obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
7. Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień do złożonej oferty oraz kontaktów w sprawie
realizacji umowy jest p. ……………………….………………………, nr tel. ……………..………………, e-mail:
………………………………………….……
8. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia w części (-ach) …………………………………….…..……………4
zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę określoną poniższej/poniższych tabeli/tabelach:

DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA
Łączna cena w PLN
liczba
Przedmiot zamówienia

sztuk

(z podatkiem VAT)
Cena jednostkowa
brutto

przedmiot
zamówienia
(iloczyn kol. 2 i kol. 3)

kol. 1

4

kol. 2

kol. 3

Należy wskazać na którą/które części przedmiotu zamówienia składana jest oferta.

kol. 4

kalendarze ścienne trójdzielne

3000

kalendarze blokowo-biurkowe

1000

kalendarze książkowe

5000

kalendarze książkowe Premium (VIP)

600

kalendarze
książeczkowo/kieszonkowe

5000

Kalendarze biurkowe

2000

Razem

Zamówienie zostanie wykonane …………………………………………. od podpisania umowy

DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA
Łączna cena w PLN
liczba
Przedmiot zamówienia

sztuk

(z podatkiem VAT)
Cena jednostkowa
brutto

przedmiot
zamówienia
(iloczyn kol. 2 i kol. 3)

kol. 1
Książka nr 1 - pt. „Rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz
ograniczanie dostępności alkoholu w
gminach i miastach – przewodnik dla
samorządowców”
Książka nr 2 – pt. „Kardynał Stefan
Wyszyński w trosce o trzeźwość
narodu”
Książka nr 3 – pt. „Ewaluowanie
polityki antynarkotykowej”,
Książka nr 4 – pt. „Nowe substancje
psychoaktywne w Europie – skala
zjawiska i przeciwdziałanie”,

kol. 2

1000

2000

1000

1000

kol. 3

kol. 4

Książka nr 5 – pt. „Zażywanie
substancji psychoaktywnych w okresie
dorastania. Zrozumieć i pomóc
rodzinie z dzieckiem zażywającym
substancje psychoaktywne”

2000

Razem
Zamówienie zostanie wykonane …………………………………………. od podpisania umowy

DLA CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA
Nr
zadania

Przedmiot zamówienia

Łączna cena w PLN
(z podatkiem VAT)

kol. 1

kol. 2

kol. 3

1

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawa ulotek
informacyjnych w nakładzie 1000 szt.

2

Opracowanie graficzne druk i dostawa ulotek informacyjnych
w nakładzie 1000 szt.

3

RAZEM ZADANIA (suma 1-2)

DLA CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA
Nr
zadania

Przedmiot zamówienia

Łączna cena w PLN
(z podatkiem VAT)

kol. 1

kol. 2

kol. 3

1

Skład, łamanie, korekta edytorska, konsultacje z grafikiem, druk
publikacji dla Wydziału Ekonomii Społecznej i Projektów
Zewnętrznych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
w nakładzie 1000 egzemplarzy wraz z dostarczeniem do
pomieszczenia zlokalizowanego ma VI piętrze w siedzibie
Zamawiającego.

2

RAZEM

9. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie nie naruszają praw osób w niej określonych.
10. Oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
Wybór oferty
podatkowego;

nie będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

Wybór oferty

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wartość towaru/usługi (w zależności od przedmiotu zamówienia)powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to: ……………………….……. zł. netto*

*Uwaga
Dotyczy wyłącznie wykonawców, których oferty będą powodować obowiązek doliczania
wartości podatku VAT do wartości netto oferty w przypadku:
− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym jest mowa w przepisie art. 17 ust.1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług;
− importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
11. Oświadczam, że zatrudnię bądź zatrudniam ….. 5osobę/y niepełnosprawną/e w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu7.
13. Załącznikami do oferty, stanowiące jej integralną część są:
1.

…………………………………

2.

…………………………………

3.

…………………………………

………………………, dn. …………
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie)

5
6

Należy wskazać liczbę zatrudnionych/ zatrudnianych osób niepełnosprawnych

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).
7
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

