Projekt „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Załącznik nr 2 do SIWZ

........................................................................
Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

Zamawiający:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego 3
45 – 053 Opole
FORMULARZ OFERTY
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
gdzie przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i graficzne, skład oraz druk
czterech publikacji dotyczących kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki” realizowane
w projekcie pod nazwą „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowanym przez Unię
Europejską
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20072013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”
oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralna część, w szczególności
Załącznikiem nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - za cenę:
Cena oferty (brutto)
zł (słownie zł: ........................................................................................
......................................................................................................................................)
w tym:
VAT (podać stawkę VAT)
zł (słownie zł: ........................................................................................
......................................................................................................................................)
wartość netto
zł (słownie zł: ........................................................................................
......................................................................................................................................)
w tym:
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Przesłanie projektu
do akceptacji

L.p. Tytuł
1.
2.
3.
4.

Opolskie Smaki
28 smaków Unii Europejskiej
Opolskie Smaki
Zima – Boże Narodzenie
Opolskie Smaki
Opolskie nieznane
Opolskie Smaki
Smaki i aromaty dzieciństwa

do 28 kwietnia 2014 r.
do 13 listopada 2014
r.
do 4 marca 2015 r.
do 5 maja 2015 r.

Terminy
Dostarczenie wydawnict
we wskazane miejsca na
terenia Miasta Opola
9 maja 2014 r. do godz.
12:00
26 listopad 2014 do godz.
12:00
19 marca 2015 r. do
godz. 12:00
21 maja 2015 r. do godz.
12:00

Cena brutto

1. Oświadczam, że cena mojej oferty uwzględnia wszystkie wymagania odnoszące się do
przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniosę z tytułu zgodnej z
obowiązującymi przepisami i opisem przedmiotu zamówienia realizacji zamówienia (w
szczególności: podatki, szkolenia w ramach wdrożenia oprogramowania, licencje,
dokumentację niezbędną do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) oraz
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, przyjmując do wiadomości, że podana
cena jest ceną ryczałtową, niezmienną w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Zgodnie z art. 44 p.z.p. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące
niniejszego zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ wraz z Załącznikami i akceptuję określone w niej
warunki oraz zasady postępowania.
5. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i
warunkami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz Załącznikach do SIWZ.
6. Wyrażam zgodę na dokonanie płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, po bez zastrzeżeń dokonanym odbiorze i obustronnie podpisanym
końcowym protokole odbioru.
7. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji
zamówienia w terminie 13 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj.
30 dni od upływu terminu do składania ofert.
9. Oświadczam, iż w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami
rozdziału XV SIWZ.
10. Oświadczam, że wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).
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12. Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia*
13. Oświadczam, iż wykonam przedmiot zamówienia samodzielnie / powierzę wykonanie
części zamówienia Podwykonawcy/om* (wskazać, którą część zamówienia)............................
……………..............................................................................................................................….
14. Nie uczestniczę, jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
15. Z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru przeniosę na Zamawiającego wszelkie
majątkowe prawa autorskie i związane z przedmiotem zamówienia.
16. Oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia zastosuję urządzenia, materiały,
produkty, wyroby posiadające odpowiednie certyfikaty, jeżeli są one wymagane przez
obowiązujące prawo.
21.Oświadczam, że znane mi są obowiązki dotyczące realizacji projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” oraz że zgodnie z tymi
zasadami dokonam oznakowania wytworzonych publikacji.
22. Dodatkami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. Zaparafowany na każdej stronie Wzór Umowy – Dodatek nr 1 do oferty, Załącznik
nr 3 do SIWZ
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Dodatek nr 2 do
Oferty, Załącznik nr 4 do SIWZ
3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań podstawowych przez oferowane publikacje –
Dodatek nr 3 do Oferty, Załącznik nr 5 do SIWZ
4. Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartościom
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – Dodatek nr 4 do Oferty, Załącznik nr 6 do
SIWZ
6. Wykaz Podwykonawców wraz z zakresem powierzonych im zadań – Dodatek nr 5
do Oferty, Załącznik nr 7 do SIWZ
7. Dokument: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 p.z.p., wystawionego 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 p.z.p.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat/ Zaświadczenie,
że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu* –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne/ Zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
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wykonania decyzji właściwego organu* – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
10. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, o ile umocowanie to nie wynika z przepisów prawa lub
innych dokumentów (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia)
11. Dokumenty o których mowa w pkt. 7, 8, 9 i 15 oraz oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu innego podmiotu, na którego zasobach będzie polegał
Wykonawca, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.),
12. Zobowiązanie innego podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotu zamówienia (jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b pzp)
13. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert oraz zaświadczenie, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub dokument zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminach
określonych powyżej wraz z tłumaczeniami poświadczonymi przez Wykonawcę (w
przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej).
14. Layout, próbkę tekstu do pierwszego numeru publikacji pn. „Opolskie Smaki. 28
Smaków Unii Europejskiej” obejmującego ok. 1.000 znaków ze spacjami, listę z propozycją
28 dań oraz próbkę 3 zdjęć zawierających danie z listy proponowanych 28 dań (3 zdjęcia
mogą przedstawiać jedno danie bądź każde inne) - na płytach CD-R/CD-RW.
15. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej bądź oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. - stanowiące Dodatek nr 6 do oferty,
Załącznik nr 8 do SIWZ.
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23. Niniejsza oferta wraz z Załącznikami zawiera ................ stron, zszytych i kolejno
ponumerowanych.
24. Dane kontaktowe:
− Imię i nazwisko: ………………………………………………
− nr telefonu: …………………………........................................
− nr faksu: ……………………………………………………...
− adres e-mail: ……………………………………………….….
25. Spis treści
1.
2.
3.

...........................................
Miejscowość, data

......................................................
Podpis/yWykonawcy/osoby/osób
upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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