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         …………………, dnia…………………        
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa/Imię i nazwisko: …………….......................................................................................................................................... 

Siedziba/m-ce zamieszkania: ............................... kod .................... ul. ........................................................................... 

Województwo: .......................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/fax: ....................................................................................................................................................................... 

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

Adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba upoważniona do kontaktów: ............................................ tel. ................................e-mail: ………………………….. 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Przeprowadzenie działań popularyzujących dotyczących 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie śląskim”: 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 
 

 CZĘŚĆ I: PROMOCJA NA AUTOBUSACH PRZEWOŹNIKÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY OSOBOWE 
 

Nr 
zadania Wyszczególnienie Ilość* Cena jednostkowa 

netto w zł 

Wartość netto 
w zł 

(kol. 3 x kol. 4) 
1 2 3 4 5 

1. 
Reklama zewnętrzna na autobusach przewoźników 
realizujących przewozy osobowe (minimum 25 
autobusów) 

   

   Razem netto w zł  
   Podatek VAT ___ %  
   Razem brutto w zł  

*Ilość określona w kolumnie 3 będzie stanowić podstawę do przyznania punktów w ramach kryterium oceny 
ofert określonym w Rozdziale XIX SWZ. 
Termin wykonania: 60 dni od daty zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. 
 
 

 CZĘŚĆ II: PROMOCJA NA BANERACH 

Nr 
zadania Wyszczególnienie Ilość* Cena jednostkowa 

netto w zł 

Wartość netto 
w zł 

(kol. 3 x kol. 4) 
1 2 3 4 5 

1. Reklama zewnętrzna na banerach drukowanych 
(minimum 86 banerów)    

   Razem netto w zł  
   Podatek VAT ___ %  
   Razem brutto w zł  

*Ilość określona w kolumnie 3 będzie stanowić podstawę do przyznania punktów w ramach kryterium oceny 
ofert określonym w Rozdziale XIX SWZ. 
Termin wykonania: 60 dni od daty zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. 
 
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu wykonania umowy uregulowane są w Projektowanych 

postanowieniach umowy, odpowiednio dla danej części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 2 do 
SWZ. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
żadnych zastrzeżeń. 
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4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej  
z załączonymi do SWZ Projektowanymi postanowieniami umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………….………………………………,  
tel. kontaktowy: ………………………………………… Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego 
postępowania należy kierować na poniższy adres mail: ....................................................................................... 

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować1: 
1)  bez udziału podwykonawców 
2)  z udziałem podwykonawców. 

  Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje:  
Część zamówienia, która zostanie 

powierzona podwykonawcy ze wskazaniem procentowego 
lub wartościowego udziału zamówienia przekazanego do 

realizacji podwykonawcom 

Nazwa i adres podwykonawcy 

1.   

2.   

8. Oświadczamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …………… pliku  
o nazwie …………………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępniane2. Informacje zastrzeżone zostały  
w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. 

9. Oświadczamy, iż Wykonawca: 
1) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą3:  

 tak 
 nie 

2) ma siedzibę w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 
 tak, jeżeli tak proszę wpisać skrót literowy państwa: ……………… 
 nie 

3) ma siedzibę w państwie spoza EOG:  
 tak, jeżeli tak proszę wpisać skrót literowy państwa: ……………… 
 nie 

10. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
11. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

12. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu4. 

13. Do oferty załączamy: 
1) …………………………………………………… 
2) …………………………………………………… 
3) …………………………………………………… 
4) …………………………………………………… 

 
Niniejszy plik winien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
 

 

                                                           
1 Należy wstawić znak „X” przy właściwym wariancie. W przypadku zaznaczenia „z udziałem podwykonawców” należy wypełnić tabelę zamieszczoną 

poniżej. 
2 W sytuacji, kiedy oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - wstawić kreskę. Zgodnie z postanowieniami SWZ 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. w formie odrębnego 
dokumentu/załącznika do oferty). 

3  Zgodnie z definicją zawartą w art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
4 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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