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WYKONAWCA 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Urząd Statystyczny w Warszawie 
 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dosta-
wę artykułów na upominki dla respondentów biorących udział w badaniu „Europejskie badanie warunków życia lud-
ności”: 
my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………..................................................................................... 
……………………………..................................................................................... 
NIP ………………………………………….. REGON…………………………….. 
Telefon …………………………………… e-mail ………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy), 

dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum) 

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

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

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika (dane wymagane): 
adres: 
……………………………............................................................................... 
numer telefonu:  ............................................ , 
numer faksu:  ............................................ , 
adres poczty e-mail:  ............................................ . 

 
 
Składając niniejszą ofertę: 
 
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym 

w art. 22 ust. 1 p. 1) – 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej „ustawą 
Pzp”. 

2. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. 
3. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przepi-

sem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi 

w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
5. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
6. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenę brutto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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w tym: 

 za 1500 opakowań kawy mielonej Jacobs Cronat Gold 500g: 

cena brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 za 1500 opakowań herbaty ekspresowej, czarnej Twinings Classics Colletion: 

cena brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Przyjmujemy, że oferowana cena uwzględniają wszystkie składniki kosztów i dopłaty związane  
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu 
zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umownej określonej w ofercie. 

8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 
20 kwietnia 2016 r. 

9. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tak 
określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

11. Oświadczamy, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działania 
lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

Integralną częścią oferty są: 

1) ….. 

2) ….. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach od ............. 
do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i jako takie nie mogą być 
udostępnione osobom trzecim. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  
Miejscowość i data  Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 


