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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 
 

 
 
DYR.Zam.Publ.-29/13 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: .......................................................................................................................................... 
 
                        .......................................................................................................................................... 
   

Siedziba: ..........................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej: e-mail: .................................................................... 

Strona internetowa WWW: ..................................................................... 

Numer telefonu:  .......................................................... 

Numer faksu:   ......................................................... 

Numer REGON:  ............................................................. 

Numer NIP:   ............................................................. 

 

Dane dotyczące zamawiającego 
 
Nazwa zamawiającego: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 
ul. Michała Oczapowskiego 10 
10-719 Olsztyn  
www.infish.com.pl 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę zagranicznych czasopism naukowych do 
Biblioteki IRS w 2014 roku, Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-29/13, oferujemy wykonanie zamówienia, 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
Cena ofertowa brutto ...........................................................................................................zł 
 
(Słownie: złotych: ........................................................................................................................................) 
 
Oświadczam, Ŝe : 
 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do ukazania się ostatniego numeru w prenumeracie na 2014 r. 
 
Płatność: przedpłata w dwóch ratach: I rata w wysokości 70% ceny brutto, wniesiona na rachunek 
Wykonawcy po podpisaniu umowy, II rata w wysokości 30%, wniesiona do 31-03-2013 r. 

 
 
 
 
 
           Pieczęć firmowa Wykonawcy 
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Okres gwarancji: 30 dni od dostarczenia ostatniego numeru w prenumeracie na 2014 r. 
Reklamacje będą załatwiane w terminie dwóch tygodni. 
 
Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: w terminie 21 dni od daty ich 
wykrycia. 
 
Załatwienie wykonania reklamacji: dostarczenie w miejsce wadliwego lub uszkodzonego egzemplarza 
czasopisma nowego bez uszkodzeń i wad. 
 
Osoby do kontaktów z zamawiającym: 
 
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

1).…………………………………………………………………………………………………  
                                                      (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 
 

tel. /kontaktowy /faks: …………………………………………………………………………… 

 
2).…………………………………………………………………………………………………  
                                                       (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 
 

tel. /kontaktowy /faks: …………………………………………………………………………… 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
 
Stanowisko ........................................................................................................... 
 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy 
niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od terminu otwarcia ofert. 
3. Oświadczamy, Ŝe określone w SIWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia wzoru 
umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
4. Oświadczamy, Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia 
(z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji). 
5. Tajemnica Przedsiębiorstwa: korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych zastrzegamy, Ŝe informacje: 
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            ........................................................................................................................................................ 
 
            ........................................................................................................................................................ 
               (wymienić czego dotyczy) 
 
           zawarte są w następujących dokumentach: 
 
            ………............................................................................................................................................. 
 
            ………............................................................................................................................................. 
 
            ......................................................................................................................................................... 
 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
 
Uwaga: ZastrzeŜone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 
widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złoŜone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich 
miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze. 
 
6. Na …...... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1) ….................................................................................. 

2) ….................................................................................. 

3) ….................................................................................. 

4) …................................................................................... 

5) ….................................................................................. 

6) ….................................................................................. 

7) ….................................................................................. 

8) ….................................................................................. 

9) …................................................................................... 

10) ….................................................................................. 

11) ….................................................................................. 

12) ….................................................................................. 
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Inne informacje wykonawcy: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………………………… 
 /miejscowość i data/                                    /czytelne podpisy lub pieczątki imienne i podpisy osób 
        uprawnionych dowystępowania w obrocie  prawnym,  
       reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
        w jego imieniu/ 

 
 

___________________ 
*) niepotrzebne skreślić 


