OR-IV.272.15.2020

załącznik nr 1

(pieczęćWykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : „Badanie efektywności
projektu pn. ,,Bony na szkolenia. Opracowanie, przygotowanie, przeniesienie praw
autorskich, korekta, druk, oprawa oraz dostawa do siedziby Zamawiającego trzech
publikacji albumowych (książek) oraz realizacja uroczystych obchodów „100-lecia
Bitwy Niemeńskiej 1920”.
My niżej podpisani.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........
Działając w imieniu i na rzecz
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców; w przypadku składania oferty
przedmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładnie adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1.
2.
3.

SKŁADAMY OFERTĘ
na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia tj.
Część I : „Badanie efektywności projektu pn. ,,Bony na szkolenia”
za cenę ryczałtową całego zadania (obejmującego część I)
cena
netto.................................................plus
należny
podatek
VAT ....................................................................
łącznie brutto.............................................zł.
słownie
złotych:................................................................................................................
Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ………………. zł netto**

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
3.1.1. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
……….………………...2020 r.
(wskazać jeden z trzech terminów: 30.09.2020r; 31.10.2020 r; 15.11.2020 r)
3.1.2. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy)/
następujących części zamówienia podwykonawcom
Lp.

Część zamówienia powierzona do realizacji
podwykonawcom

powierzyć

wykonanie

Firma (nazwa) podwykonawcy

...................................................................................................................................................
..........................
3.2
Części II Opracowanie, przygotowanie, przeniesienie praw autorskich, korekta,
druk, oprawa oraz dostawa do siedziby Zamawiającego trzech publikacji
albumowych (książek) za cenę ryczałtową całego zadania (obejmującego część II)
cena netto....................................plus należny podatek VAT ............................
łącznie brutto.............................................zł.
słownie złotych:..................................................................................................
Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ………………. zł netto**
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
3.2.1. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
……….………………...2020 r.
(wskazać jeden z trzech terminów: 30.09.2020r; 31.10.2020 r; 15.11.2020 r)
3.2.2 Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy)/ powierzyć wykonanie następujących
części zamówienia podwykonawcom
Lp.

Część zamówienia powierzona do realizacji
podwykonawcom

Firma (nazwa) podwykonawcy

...........................................................................................................................................
...........................
Części III „Realizacja uroczystych obchodów „100-lecia Bitwy Niemeńskiej 1920” za
cenę ryczałtową całego zadania (obejmującego część III)
cena netto...................................plus należny podatek VAT ..............................
łącznie brutto.............................................zł.
słownie
złotych:................................................................................................................
Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ………………. zł netto**
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
3.3.1 ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 20.09.2020 roku,

a emisję materiałów związanych z obchodami 100. Rocznicy Bitwy Niemeńskiej dotyczących
promocji wydarzeń: publikacja - 1 rozkładówka w lokalnej prasie, 1 emisja w Internecie i 1 w
mediach społecznościowych , relacji wydarzeń: publikacja - 1 rozkładówka w lokalnej
prasie, 1 emisja w Internecie i 1 emisja w mediach społecznościowych i 3 filmów
promocyjnych w terminie do dnia 30.09.2020 r.
3.3.2. Oświadczamy że zorganizujemy dodatkowo:
wykonanie dodatkowej fakultatywnej usługi - organizacja pochodu (odwiedzenie
cmentarzy w Sokółce, Klimówce, Kuźnicy, Nowym Dworze, parada wojskowa) banderii w
mundurach z epoki co najmniej 6 osób, w mundurach z Księstwa Warszawskiego co
najmniej 6 osób, w strojach szlacheckich - 4 osoby, w strojach ludowych (łowicki, bronowicki,
podlaski, kurpiowski co najmniej 8 osób, husaria na koniach co najmniej 6 osób
……………………………………………………………………………………………………………
………………….

(należy wpisać tak lub nie, brak informacji w tym zakresie Zamawiający będzie
traktował jako rezygnację z ich wykonywania)
- wykonanie dodatkowej fakultatywnej usługi przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na
okoliczność 100. Rocznicy Bitwy Niemeńskiej dotyczącego wiedzy związanej z Bitwą
Niemeńską 1920 r. skierowanego do uczestników imprezy szczególnie młodzieży szkół
ponadpodstawowych. Temat konkursu - Szlak bojowy Brygady Podhalańskiej , Miejsca
potyczek w przebiegu bitwy niemeńskiej. Data konkursu 20.09 2020. Konkurs miałby formę
testu z 10 pytaniami. Przygotowanie i przewidzenie nagrody dla laureatów. Miejsce I-III
nagrody rzeczowe plus dyplom, wyróżnienia- dyplom
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
(należy wpisać tak lub nie, brak informacji w tym zakresie Zamawiający będzie traktował jako
rezygnację z ich wykonywania)
3.3.3.Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy)/
następujących części zamówienia podwykonawcom
Lp.

4.
5.
6.

Część zamówienia powierzona do realizacji
podwykonawcom

powierzyć

wykonanie

Firma (nazwa) podwykonawcy

...........................................................................................................................................
............................
UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
DEKLARUJEMY wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny określonej w pkt. 3 oferty,
OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od........do.......-niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne
i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte w postanowieniach umowy tj
(14 dni od doręczenia faktury)
9. WSZELKA KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na poniższy adres:
...............................................................................................................................................
..........................
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 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,
zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu
11. OFERTĘ niniejszą składamy na.................... kolejno ponumerowanych stronach
11. ZAŁACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna część są (na
kolejno
ponumerowanych stronach) są:
11.1...............................................................................................................................
11.2...............................................................................................................................
11.3...............................................................................................................................
11.4...............................................................................................................................
dnia......................2020 r
………………………………
podpis osoby (podpisy osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia

