Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty
…............................., dnia …............................

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok.1
00-743 Warszawa
DANE WYKONAWCY:
NAZWA
ADRES
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
NIP

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/02/2019/ADAPTCITY z dnia 27.02.2019 r.
na usługi opracowania graficznego oraz druku publikacji/wydawnictw w ramach projektu
LIFE_ADAPTCITY_PL – „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego
przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” realizowanego przez Fundację
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband
Region Stuttgart przy dofinansowaniu LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Materiał

Poradnik adaptacji do
zmian klimatu
- format wydruku: B5
- ilość stron: 80
- nakład: 1000 szt.
- papier 100g środek, 250
g okładka
- kolor 4+4
Atlas Satelitarny
Warszawy
- format wydruku: A3
- ilość stron: 30
- nakład: 1500 szt.

Cena
Cena
Cena netto
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

Cena brutto

- papier środek- 200 g
kreda, 300g karton okładka
- kolor 4x4
- publikacja zawierająca w
większości wielokolorowe
zdjęcia
Klimat pod okiem
obywateli
- format: A4
- nakład – 500 szt.
- ilość stron: 50
- papier – 90 g środek, 250
g okładka
- kolor 4x4
- publikacja będzie
zawierała tabele i wykresy
Broszura o wynikach
projektu ADAPTCITY
(Raport laika)
- format B5
- nakład 1000 szt.
- ilość stron: 10
- papier 90 g środek, 170 g
okładka
- kolor 4+4

W cenie łącznej za całość zamówienia ………………………………………zł netto
…………………………………………….………………….), ………………………………………zł brutto
…………………………………………….………………….)

(słownie:
(słownie:

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą cena powinna być określona przy
uwzględnieniu odpowiedniej stawki podatku VAT.
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zakresem zadań w usłudze polegającej na:
opracowaniu graficznym oraz druku publikacji/wydawnictw w ramach projektu
LIFE_ADAPTCITY_PL – „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” realizowanego
przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii
Polskich oraz Verband Region Stuttgart przy dofinansowaniu LIFE+ Komisji Europejskiej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Oświadczam, że w podanej powyżej cenie zawarte zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego, oraz że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, iż:

nie zamierzam powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
podwykonawcom*
− zamierzam powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia
podwykonawcom* (*niewłaściwe skreślić)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
−

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dni od daty złożenia oferty.
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) informacje na temat doświadczenia

................................, dnia …........................................

...............................................................................
podpis osoby uprawnionej (pieczęć Wykonawcy)
w imieniu Wykonawcy

