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OFERTA  
w sprawie przetargu nieograniczonego (nr ZP/PN/38/2020). 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy..............................................................…………………........................ 

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

Adres do korespondecji:................................................................................................................. 

Numer REGON………………………………………………………….NIP: ………................................................... 

Reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Tel./fax./e-mail............................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………. tel. ……………………………………… 

Informacja o przedsiębiorstwie1:  mikroprzedsiębiorstwo,  małe przedsiębiorstwo,                       

  średnie przedsiębiorstwo (należy przekreślić odpowiedni kwadrat),  duże przedsiębiorstwo 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę bonów towarowych dla 228 pracowników 
IPPT PAN - nr ZP/PN/38/2020, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 
III SIWZ i Załączniku nr 2 do SIWZ, składamy niniejszą ofertę: 
Całkowity koszt zamówienia stanowiącego przedmiot przetargu zgodnie z SIWZ wynosi: 

 

brutto........................................... PLN 

słownie.............................................................................................................................................. 

Oświadczam, że: 

1. W cenie  naszej oferty uwzględniono wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapewniamy możliwość realizacji oferowanych bonów towarowych na 

terenie m.st Warszawy w ...................................  placówkach handlowych. 

                                                                                               (ilość) 

Nazwy i aktualne adresy placówek handlowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, w których mogą 

być realizowane oferowane bony, zawiera wykaz złożony wraz z ofertą (Załącznik nr 7). 

3. Oświadczamy, że zapewniamy możliwość realizacji oferowanych bonów towarowych na 

terenie woj. mazowieckiego w ...................................  placówkach handlowych. 

                                                                                                        (ilość) 

Nazwy i aktualne adresy placówek handlowych zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego, w których 

mogą być realizowane oferowane bony, zawiera wykaz złożony wraz z ofertą (Załącznik nr 8). 

                                                 
1 Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  
   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2 milionów EUR; 
   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 
   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
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4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.   

5. Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.  

6. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

7. Dane zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach, są aktualne na dzień składania ofert. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na czas wskazany w SIWZ 

9. Wadium w kwocie ..................... zostało wniesione w dniu ..................r. w formie 

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

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  

na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonych przez 

zamawiającego. 

11. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom*: 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1.  
………………………………………………………………………….………………………………………………….  

… 
 
………………………………………………………………………….…………………………………………………. * wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

12. Oferta została złożona na .............. stronach, kolejno ponumerowanych od nr............. do 

nr............, w tym informacje zawarte na stronach od nr............. do nr............ stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 

13. Oferta na stronie od  nr.......... do nr ........ zawiera wyjaśnienia wykazujące, że dokumenty 

zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, tj.: zawierają 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające do Wykonawcy wartość 

gospodarczą, co do których podjął  niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

14. Do oferty załączamy oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich 

warunków określonych w SIWZ, dotyczące przedmiotu zamówienia 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................ 

2) ................................................ 

3) ................................................ 

4) ................................................ 

5) ................................................ 

6) ................................................ 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
..................................., dn. .................... 2020 r 

……………………………………………………………… 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub 

pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy) 

 


