
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OFERTA  
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę materiałów 
reklamowych, wydruków oraz projektów graficznych (postępowanie nr PF.260.4.2019), 

prowadzonym przez: Zamawiającego – Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w 
Warszawie 

 

I. Wykonawca*:  

Nazwa/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………….., Fax ……………………………………,  

NIP …….…..…………………………….. REGON ……………….….…………… Nr KRS ……….…………….….……………. 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami)  

 

 
 

* W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia informacje wymagane w ust. 2 należy podać dla wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia ze wskazaniem roli poszczególnych wykonawców  
(w przypadku formy konsorcjum: Lider/partner) oraz wskazaniem podmiotu ustanowionego 
pełnomocnikiem do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   
 

II. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów reklamowych, 

wydruków oraz projektów graficznych składamy niniejszą ofertę w zakresie 

następujących części zamówienia: 

Część I – dostawa materiałów reklamowych 

Część II – dostawa wydruków 

Część III – wykonanie projektów graficznych* 

*niepotrzebne skreślić 

 

III. Oferujemy realizację poszczególnych części zamówienia za następujące ceny łączne: 

1) Część I - ……………………………………złotych brutto (słownie ……………………………………….), w 

tym podatek VAT w wysokości ……………………………….. złotych (słownie 

…………………………………………..); 



2) Część II - ……………………………………złotych brutto (słownie ……………………………………….), w 

tym podatek VAT w wysokości ……………………………….. złotych (słownie 

…………………………………………..); 

3) Część III - ……………………………………złotych brutto (słownie ……………………………………….), w 

tym podatek VAT w wysokości ……………………………….. złotych (słownie 

…………………………………………..). 

 

 Składając ofertę na jedną albo kilka części zamówienia Wykonawca może załączyć do oferty 

formularze cenowe (Załącznik nr 2A-2C do SIWZ) odpowiadające tylko oferowanym częściom, nie 

załączając tabel niewypełnionych. 

 W przypadku części zamówienia należy wycenić wszystkie pozycje wchodzące w zakres danej 

części. Brak dokonania wyceny wszystkich pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Dotyczy części II – oferujemy realizację zamówień szczegółowych na warunkach 

określonych we wzorze umowy w terminie …… dni. 

 

IV. Składamy ofertę i stosownie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (ceny) wskazaną (wskazane) w 

formularzu cenowym (formularzach cenowych), stanowiącej/ych załącznik do niniejszej oferty. 

Oświadczamy, że cena (ceny) zawiera (zawierają) wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 
 

V. Oświadczamy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 
* niepotrzebne skreślić 
 

VI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ oraz załącznikach do 

SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się związani 

określonymi w dokumentacji postępowania wymaganiami i zasadami postępowania 

i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami. 
 

VII. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący odpowiednio do danej części załącznik nr 6A – 6C 

do SIWZ) oraz zawarte w nim warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.  
 

VIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
 



IX. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 

…….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 
(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 
 

X. Oświadczamy, iż w przypadku uzyskania zamówienia: 

 całość prac objętych zamówieniem wykonamy siłami własnymi*, 

 zaangażujemy podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia*: 

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

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 
(w przypadku korzystania z usług podwykonawcy wskazać dokładne nazwy/firmy podwykonawców oraz 
zakres powierzonych im zadań) 
 
 

XI. Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.  
 
XII. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1. ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

4. ........................................................ 
 

XIII. Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający (…) następujące 

oświadczenia lub dokumenty, znajdują się już w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod 

poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych*: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

4. ............................................................................... 
*niepotrzebne skreślić 

XIV. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

XV. Oświadczam, że nasza firma należy / nie należy ** do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku  

o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.). 



 

 

 

………………………...., dnia …………………………    ……………………………………………………. 
(pieczęć imienna i podpis albo podpis 
czytelny osoby/osób uprawnionych do 
występowania w imieniu Wykonawcy) 

 
* 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). 

** Niepotrzebne skreślić 


