załącznik nr 2
……………………………………..
(miejscowość i data)
(nazwa i adres Wykonawcy)

tel.: ..................................................
fax: .....................................................
E-MAIL: ………………………..
Nr konta:………………………………………………………………..

FORMU LARZ OF ERTOWY
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług przez Operatora do projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne
wsparcie marki regionu (sprawa nr WZP.272.55.2013), zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, iż:
1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
.............................................. zł brutto (słownie: …………………………….. 00/100), w tym:
a) część dotycząca przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i portalu internetowego
(stanowiąca x% kwoty oferty Wykonawcy) tj. ………………………………………….. zł. brutto;
b) część za dokonywanie skojarzeń producentów z podmiotami lokującymi (stanowiąca y% kwoty
oferty Wykonawcy) tj. ………………………………………….. zł. brutto;
c) część dotycząca obsługi portalu internetowego (stanowiąca z% kwoty oferty Wykonawcy)
tj. ………………………………………….. zł. brutto;
gdzie x+y+z=100% wynagrodzenia, przy czym:
x – do 30%, y – do 70%, z – do 20%, i z możliwością przesunięć w ramach x, y, z, przy czym
wynagrodzenie za poszczególne części nie może być mniejsza niż 5%. Cena ofertowa musi się
sumować się do 100%.

2.

Oświadczamy, iż zamierzam/nie zamierzam** powierzyć wykonania części zamówienia
podwykonawcom
Opis części zamówienia

L.p.

2.

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z działem III SIWZ.

3.

Oświadczamy,
że w cenie naszej
oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
Oświadczamy,
że
zapoznaliśmy
się
z
treścią Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia oraz stanowiącymi jej integralna część załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na .............zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ........... do nr
........... (uwaga — na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze, oświadczenia,
zaświadczenia, itp.).
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:

4.

5.
6.
7.
8.
9.

1) oświadczenia Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 1A,1B i 1C do SIWZ,
2) odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku

3)
4)
5)
6)

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy (w stosunku do osób fizycznych treść oświadczenia, o którym mowa w niniejszym
punkcie wyczerpuje złożenie oświadczenia, o którym mowa w załączniku 1B)
Wykaz osób (załącznik nr 6)
Wykaz usług (złącznik nr 5)
Konspekt, o którym mowa w dziale V pkt 2.2 SIWZ- w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej
CD/DVD,
inne:

podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:
*Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem.
**Niepotrzebne skreślić

15

