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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

KRS/CEIDG .............................................. 

NIP: ............................................................ 

Regon: ........................................................ 

Nr telefonu: ................................................ 

Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ...................................................................... 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego pn.:       

Dostawa książek dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej –  

Książnicy Karkonoskiej. 

 

 

   Nazwa i adres zamawiającego: 

   Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska 

   ul. Bankowa 27 

   58-500 Jelenia Góra 

 

 

W nazwiązaniu do zaproszenia na złożenie ofert oraz wymagań Zapytania Ofertowego zobowiązuję się 

do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym w postępowaniu                    

o sygnaturze GOZ.241.9.2017, w całości, tj. wg Załącznika nr 1 (Listy 1-9) za cenę jak niżej 

wymieniono: 

 

Nazwa  Wartość netto  

(w PLN) 

Plus obowiązujący 

podatek VAT 

wynoszący:  

(w PLN) 

Wartość brutto 

zamówienia:  

(w PLN) 

Lista 1 WG_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego) 
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Lista 2 F3_2017(o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego)  

   

Lista 3 F8_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego) 

   

Lista  4 BD_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego) 

   

Lista 5 F4_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego) 

   

Lista 6 CZ_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego)   

   

Lista 7 F5_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego)   

   

Lista 8 F6_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego)   

   

Lista 9 KW_2017 (o której mowa 

w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego)   

   

 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na kwotę ogółem brutto (która jest sumą wartości brutto 

Listy od 1 do 9): ....................................... PLN 

(słownie: ...........................................................................................................................................................) 

 

Oświadczam: 

1. Ilość dni skrócenia terminów realizacji zadania: ..... dni kalendarzowych.* 

 

2. Cena końcowa naszej oferty obejmuje wszelkie podatki, koszty dostawy, opłaty i inne koszty realizacji 

zamówienia. 

 

3. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po stronie 

Wykonawcy/Zamawiającego**  
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4. Oferowane przez nas ceny brutto na poszczególne tytuły książek uwzględnionych w ofercie zostały 

podane w Załączniku nr 1 (odpowiednio do Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego) – Formularzach 

cenowych książek, którego kopia stanowi integralną część niniejszej oferty. 

 

5. Termin realizacji zamówienia: do 9 listopada 2017 r.. 

 

6. Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego oraz ze wszystkimi jego załącznikami i nie wnoszę do jej 

treści zastrzeżeń oraz, że otrzymałem od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty        

i realizacji zamówienia. 

 

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi        

w Zapytaniu Ofertowym oraz jego załącznikami i zgodnie ze złożoną przez nas ofertą                                       

(z uzupełnieniami/wyjaśnieniami ofert). 

 

8.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w wypadku 

wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

 

10. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym za cenę 

i terminie podanym w niniejszym Formularzu ofertowym. 

 

11. Reklamacje należy składać ..............................................................***(nr tel. e-mail). 

 

12. Osobę do koordynowania prac Wykonawca wyznacza .............................................................*** 

  

13. Oferta, wraz z załącznikami, została złożona na ............ kolejno ponumerowanych stronach                    

w formie pisemnej oraz formie elektronicznej – na CD. 

 

 

 



         Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

Znak sprawy: GOZ.241.9.2017 

 
"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 
ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra 

ze środków Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego 

95 

 

 

 

14. Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część ofert są: 

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

2) …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 .......................................................   ................................................................. 
 Miejscowość, data     Podpis osoby uprawnionej  

 

 

 

 

 

 

* - Wykonawca zobowiązany jest do podania wykonania zgodnie z ilością dni opisanych w Zapytaniu Ofertowym, tj. w 

ilości 1 dnia, 2 dni, 3 dni, 4 dni lub 5 dni. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze terminu wykonania, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie deklaruje skrócenia terminu wykonania i nie otrzyma żadnego punktu w tym kryterium. 

**- w przypadku nieprzekreślnienia Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

***- należy wpisać. 

****-  


