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                                                                          …………………………., dnia ……………. 2022 r.  
 

………………………………………….............……….. 
     (pieczęć Wykonawcy składającego ofertę) 

 

DRG.271.33.2022 

FORMULARZ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie za mówienia  

wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo za mówień publicznych  

 

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na:  

sukcesywne dostarczanie prasy i poradników  

dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku 

 (nazwa zamówienia) 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy 

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

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

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

 

 

NIP:  

 

 

REGON:  

 

 

KRS/CEIDG: …............................................................................................................................................................ 

 

numer rachunku bankowego: 

 

 

w/w rachunek prowadzony jest przez Bank…………...…………………………………………………………...  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

nr tel./fax: …………………………………………….………………………………………………………………  

 

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko wraz z funkcją  

osoby/osób reprezentującej/ych firmę upoważnionej/ych do reprezentowania firmy (do komparycji umowy):  

 

1) ……………………………………….…….…………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………...…………………… 

 

   -   -   -    
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Wykonawcę do bezpośrednich kontaktów roboczych  

z Zamawiającym przed zawarciem umowy: 

   

1) …………………………………………..…………, 

nr tel. …………..……….……….….…….………., 

e-mail ……………..……….….….….....…………. 

2. Oświadczam, że: 

  jestem podatnikiem VAT/firma jest podatnikiem VAT 

  nie jestem podatnikiem VAT 

 

3. Oświadczam, że: 

jestem podmiotem gospodarczym i zatrudniam pracowników lub zawieram z nimi umowy zlecenia, 

nie ma do mnie zastosowanie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  

za pracę, w aktualnym brzmieniu. 

4. Oferuję 

za realizację przedmiotu zamówienia cenę: 

netto: …………….…………. PLN 

słownie netto: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

plus …………. % podatku VAT = ……………………. PLN 

słownie VAT: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

brutto: ……………………… PLN 

słownie brutto: 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia przez okres jednego roku, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r.  

do dnia 31 grudnia 2023 r.  

 

6. Oświadczam, iż czas reakcji (na zlecenie uzupełnienia lub wymiany) w przypadku dostarczenia 

niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku, liczony od godziny 730 tego samego dnia  

nie przekroczy: ………… minut (§ 3 ust. 2 pkt 1 projektu umowy) – kryterium wyboru ofert nr 2. 
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7. Deklaruję wysokość kary umownej: ……………. % łącznej wartości przedmiotu zamówienia brutto  

za każde pół godziny zwłoki, liczonej od zaoferowanego powyżej (pkt 6 niniejszego formularza oferty)  

czasu reakcji, w przypadku dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku  

(§ 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy) – kryterium oceny ofert nr 3. 

 

8. Oświadczam, iż po wybraniu mojej oferty (jako najkorzystniejszej wg kryteriów oceny ofert) niezwłocznie 

przekażę Zamawiającemu dane niezbędne do przygotowania umowy. 

 

9. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuje się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach 

określonych przez Zamawiającego. 

 

10. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia, stawianymi przez Zamawiającego i nie wnoszę  

do nich żadnych zastrzeżeń. 
 

11. Oświadczam, że: 

1) jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  

do wykonywania zamówienia,  

4) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5) spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 

6) nie podlegam/podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

 

12. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącym integralną część oferty są: 

1) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do formularza oferty (formularz cenowy), 

2) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego 

zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

 

 

 

                                                                                             ............................................................................... 
                                               (data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

                                                            do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


