Znak sprawy: NZ.273.205.2015.ASZP

______________________
/pieczęć wykonawcy/

Załącznik nr 1

_______________ , dnia ____________

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
usługę niepriorytetową na podstawie art. 5a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych pn:

Przeprowadzenie Rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas
2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego.
1. Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem - zgodnie z warunkami określonymi
w Ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Cena ofertowa – cena za zrealizowanie pełnego zakresu usługi wynosi: ____________ zł brutto
(słownie złotych: _______________________________________________________________)
uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ______ %
3. Termin wykonania zamówienia do dnia 24.10.2015 r.
4. Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w załączniku nr 2 do
Ogłoszenia o zamówieniu.
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami i nie
wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
Oświadczamy, Ŝe oferowana usługa spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
6. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do
Ogłoszenia o zamówieniu. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, Ŝe cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia.
8. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu;
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi` zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - Załącznik nr 4
do Ogłoszenia o zamówieniu;
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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9. Posiadamy fax nr ________________________

telefon stacjonarny nr __________________

telefon komórkowy nr _____________________

e-mail ______________________________

__________________________
miejsce, data

____________________________
pieczęć i podpis wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
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