
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

00-14 Warszawa  

Al. Solidarności 105 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Ofertę przetargową składa: 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................ 

Adres: …………................................................................................................................................ 

Województwo: ............................................................. Powiat: ........................................................ 

Tel./Fax. ................................................................ adres e-mail ……………..……………………… 

REGON: ............................................................... NIP: ................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktów................................................................................................... 

Wykonawca jest:  małym □, średnim □, dużym □  przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe) 

 

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................... 

Adres: …………............................................................................................................................ 

Województwo: ............................................................. Powiat: .................................................... 

1. Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji 

naukowych znak sprawy: ZP-5/IAEPAN/20, przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 

 

1) Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ za cenę, 

jak poniżej:: 

 
Netto…………............................................................................................................. 
słownie złotych ............................................................................................................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
stawka podatku VAT 8 % w kwocie ................... 
brutto ………................................................................................................................ 
słownie złotych ..............................................................................................................  

 
I część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ...........................................................................  

 
II część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ...........................................................................  

 
III część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 8 % w kwocie ................... 
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brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ...........................................................................  

 

2) Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ. 

3) Oferuję/oferujemy na zrealizowany przedmiot zamówienia. okres bezpłatnej gwarancji jakości  

wynoszący 12 miesięcy  

2. Stosownie do treści art. 91 ust 3a ustawy Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie* 

prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.);  

Uwaga: Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) usługi, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ oraz załączonymi do niej dokumentami, 

uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, akceptujemy je i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 
tj. 

rozporządzenia 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)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.  

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 

przez jego wykreślenie).   

      

5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że wzór umowy załączony do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

8. Stosownie o treści Rozdziału X ust. 7 SIWZ oświadczam, że niżej wskazane dokumenty dostępne są w 

formie elektronicznej pod wskazanymi niżej adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych:  

a) Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej………………………………………………………………………………………, 

b) ………………………………………………………………….. 

 

9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 

Nazwisko, imię ............................................................................................ 

Stanowisko .................................................................................................. 

Telefon ............................................................. e-mail ................................. 

 

10. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące oświadczenia i załączniki: 

Zał. Nr 1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

Zał. Nr 2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

Zał. Nr 3. Wykaz Portfolio  

Zał. Nr 4.  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

........................., dnia .....................                           ……...…......................................................................... 

(Miejscowość)                                         Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  do  występowania w 

imieniu Wykonawcy
1 

                                                           
1
 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 


