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Załącznik nr III do SIWZ   

Wzór formularza ofertowego 

 

 

 

 

 

pieczęć Oferenta / Pełnomocnika Oferenta  

 

Nazwa i adres Oferenta:  

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

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

(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich oferentów wskazując również Pełnomocnika) 

Adres korespondencyjny: 

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

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

Nr telefonu: ............................................................................................................................... 

Nr faksu: ..................................................................................................................................... 

E-mail: …....................................................................................................................................  

* w przypadku oferentów zagranicznych należy podać również kraj  

 

OFERTA 

dla: 

Związek „Polskie Mięso”  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 

 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i realizację kampanii 

ochrony wizerunku mięsa wieprzowego w Polsce pod roboczym tytułem: „Moda na 

wieprzowinę”  składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej 

załącznikami. 

1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę brutto ..................................... PLN (słownie: 

................................................................................................................................) 
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- w tym podatek VAT w kwocie ....................................PLN 

- w tym kwota netto………………………………………………….PLN 

Szczegółowy kosztorys stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z 

realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

3. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.  

4. Jednocześnie oświadczamy, że: 

 Posiadamy status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej; 

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną  

i terminową realizację zamówienia; 

 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające poprawną i terminową 

realizację zamówienia; 

 Dysponujemy odpowiednim potencjałem ludzkim zapewniającym poprawną  

i terminową realizację zamówienia; 

 Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym poprawną  

i terminową realizację zamówienia; 

 Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 

 Nie podlegamy wykluczeniu z procedury; 

 Akceptujemy warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz projekt Istotnych Postanowień Umowy. 

5. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 10 miesięcy, liczony od daty ustalonej na złożenie 

oferty.  

Załączniki do formularza ofertowego: 

1. Oferta programu promocyjno - informacyjnego 

2. Dokumenty wymagane w SIWZ 

 

 

 

 

 

……………………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

 

.…………..………….…………………………………..…. 

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)** 

 

**w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy  


