
 
 

Załącznik 3 
 
 
 
         Pieczątka firmowa Oferenta  
 

 
O F E R T A 

 
na prenumeratę i dostawę w 2011 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i 

czasopism fachowych  polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej 

 
1. Zamawiający. 
 
   Zamawiającym jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą przy 
ul. Wawelskiej 56, 00-922 Warszawa. 
 
 
2. Nazwa i siedziba Oferenta. 
 
 Nazwa Oferenta   ............................................................................ 

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

 Siedziba Oferenta ............................................................................ 

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

Osoba do kontaktu  ............................................................................ 

 Telefon  ...................................... 

 Faks   ...................................... 
 

 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w cenach jednostkowych wykazanych w załączniku 3a 
i/lub 3b do oferty, oraz: 
 

 
 
 

1 
 

 
Cena ofertowa 

Część I – Prasa, czasopisma 
społeczno-polityczne i polskie 

czasopisma fachowe 
 

Cena ofertowa brutto: ........................... zł. 
(słownie: ...................................................) 
w tym podatek VAT ……......................... zł. 
 (słownie: ...................................................) 

 
 
 

2 
 

 
Cena ofertowa 

Część II – Zagraniczne czasopisma 
fachowe 

 

Cena ofertowa brutto: ........................... zł. 
(słownie: ...................................................) 
w tym podatek VAT ……......................... zł. 
 (słownie: ...................................................) 

 
4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową. Do dokumentów 
postępowania nie wnosimy zastrzeżeń. 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 
 
7. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy. 
 
8. Oświadczamy, że w cenie zawarte zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego w zakresie określonym w przedmiarach robót 
załączonych do SIWZ oraz, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z 
art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy i art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

 
9. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia przewidujemy udział 

następujących podwykonawców: 
 

Dane podwykonawcy (nazwa firmy, adres) Przewidywany zakres prac do wykonania 
przez podwykonawcę 

 
 
 

 

 
10. Załącznikami do oferty są: 
 
Dokumenty wewnętrzne: 

 
Załącznik  3a/3b -  Formularz cen jednostkowych. 
Załącznik  1b - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
Załącznik  1c - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składany 
 dodatkowo przez osoby fizyczne. 
Załącznik  1a -  Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
oraz ewentualnie: Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy. 
   Ustanowienie pełnomocnika. 
 
Dokumenty mające postać określoną przez instytucje wydające: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają 
oświadczenie którego wzór stanowi załącznik 1c. 

 
 
 
............................., dnia ................ .2010 r. 
 
 

......................................................... 
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej 

              do reprezentowania oferenta 


