Znak sprawy: WOZP.261.96.2021 (WOZP.261.95.2021)
Wykonawca:

Zamawiający:
Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
FORMULARZ OFERTY
o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto
I. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wydruk ulotek w dwóch częściach wraz z dostawą do siedziby Muzeum
Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej 1:
1) Ulotki reklamujące:
a) nakład – 100.000 szt. (sto tysięcy),
b) format – A5,
c) papier – kreda mat 130g,
d) treść i projekt – dostarczona przez Zamawiającego,
e) druk – 4+4.
2) Ulotki składane:
a) nakład – 50.000 szt. (pięćdziesiąt tysięcy),
b) format – A4,
c) papier – kreda mat 170g,
d) składana wg wzoru – 2 bigi + falcowanie (na pół dłuższej krawędzi i w 1/3
wysokości po krótszej krawędzi do formatu ok 105x198),
e) treść i projekt – dostarczona przez Zamawiającego,
f) druk - 4+4.
1 .Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – część 1) – ulotki reklamujące wraz z dostawą za:
cena netto:....................................zł, podatek VAT …………………………………...zł
cenę brutto:.......................................zł.
słownie brutto: ................................................................................................................................zł.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – część 2) – ulotki składane wraz z dostawą za:
cena netto:....................................zł, podatek VAT …………………………………...zł
cenę brutto:.......................................zł.
słownie brutto: ................................................................................................................................zł.
3. Deklaruję:
termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
4. Oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2) Wykonam przedmiot zamówienia w całości/ *w części - …….. ( wskazać część)
3) Wykonam przedmiot zamówienia samodzielnie/ *powierzę część lub całość zamówienia
podwykonawcom, których wykaz załączam do formularza ofertowego, wskazując którą część
zamówienia będą realizować,

4) Zapoznałem się z Regulaminem Udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż
130.000 zł i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,
5) Oświadczam, że w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty nie został wydany
prawomocny wyrok sądu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i na
podstawie którego toczy się w stosunku do mnie/*nas postepowanie egzekucyjne,
6) Pozostaję związany niniejszą ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ...................................................................
2) ...................................................................
3) ...................................................................
Białystok, dn. ......................................

……...........................................................................
podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

