Załącznik nr 1
do zapytania o cenę
IKS.ZO.271.14.2018
FORMULARZ CENOWY

……………………..……..……..…………….

…………..…………………………….

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

(miejscowość, data)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe IKS.ZO.271.14.2018 oferuję (oferujemy) realizację
przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
Wartość całego zamówienia: …… ……………….……..……………… złotych brutto
(słownie złotych: ..………....………..……...…..………………….…… złotych brutto).
Wartość całego zamówienia:… ………………………………………….. złotych netto
(słownie złotych: ..………....………..………….………………………… złotych netto).
Zastosowana stawka podatku VAT: ……………..%
Okres udzielonej gwarancji:
Oferuję/my następujący okres gwarancji: …………………………………..….
Czas realizacji zamówienia:
Oferuję/my następujący czas realizacji zamówienia: ………………………………..….

NAZWA

Ilość szt.

lp

1.

Opracowanie i dwustronny wydruk map 5000szt
w celu promowania gminy Choczewo

2.

Dostawa i montaż słupów - okorowane
zaimpregnowane drewniane z dwoma
tabliczkami kierunkowymi o wysokości
1,70m w części naziemnej + 1m w części
podziemnej i wykonanej z trwałego
materiału odpornego na korozję z
poprzeczką stabilizującą
(istniejące części naziemne w Zał.2, Zał.
3, Zał. 4 do Zapytania ofertowego)*

80szt

3

Dostawa i montaż słupka - metalowy
pomalowany o dł. 2,4 m (1,7 m część
naziemna, 0,70m część podziemna z
poprzeczką stabilizującą stalową) z
tabliczką metalową o wymiarach
15cmx15cm, oklejoną zgodnie z
kolorami szlaków rowerowych, podobną
jak w Zał. 5. *

90szt

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Całkowita
wartość
brutto
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UWAGI

4.

Dostawa i montaż słupka z tabliczką
metalową o wymiarach 15x15 cm (z
logo „RYBY”) – logo załącznik nr 6
(symbol bez napisu)

10szt

5.

Dostawa i montaż tablicy metalowej z
mapą ścieżek rowerowych Gminy
Choczewo z wycinkiem szczegółowym
danej ścieżki o wymiarach tablicy
szer.150cm, wys. 120 cm, na dwóch
słupach metalowych. Tablice różniłyby
się od siebie nadrukiem wycinka mapy w
powiększeniu oraz paskiem w kolorze
szlaku rowerowego, na której byłaby
ustawiona. Tablica miałaby mieć
rozwiązanie,
które
umożliwiłoby
nanoszenie na niej zmian w związku z
naniesieniem czy zmianą położenia
szlaku rowerowego.
Druk miałby być odporny na warunki
atmosferyczne
i
promieniowanie
słoneczne.
Tablica miałaby być umieszczona na
wysokości 1,30 m nad ziemią i sięgać do
2,50m.
W części podziemnej
słupy o długości 1 m ze stabilizującą
poprzeczką stalową. *
Opracowanie graficzne, dostawa i
montaż
drewnianych
pylonów
(„witaczy”) o wymiarach całkowitych
5m wys x 2m szer. Wymiary tablicy 1m
wys x 2m szer. Witacze ustawione będą
na dwóch słupach z poprzeczką
stabilizującą.
Drewno
okorowane,
zaimpregnowane. Wzór graficzny na
podstawie
dostarczonych
przez
Zamawiającego zdjęć.

9szt

6.

5szt

*Cena z dostawą i montażem. Wykonawca może zaproponować swoje rozwiązania do niniejszego
Zapytania Ofertowego, zawierając informację o wymiarach, użytych materiałach i cenach.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia*:
Lp

Nazwa części zamówienia
(zakres powierzonej części zamówienia
Podwykonawcy)

Firma Podwykonawcy

1
2
*wypełnić w przypadku udziału podwykonawców podając zakres i firmę podwykonawcy

…….……………………………………………………...
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)
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……………………..……..……..…………….

…………..…………………………….

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków z udziału w postępowaniu
Oświadczam, że:
1. akceptuję wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym,
2. posiadam odpowiednie zaplecze
przedmiotowego zamówienia.

techniczne,

które

pozwoli

na

realizację

…….……………………………………………………...
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)
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……………………..……..……..…………….

…………..…………………………….

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na opracowanie i wydruk map, dostawę wraz z montażem słupów drewnianych wraz
z tablicami kierunkowymi, dostawę wraz z montażem słupków metalowych z tabliczkami,
dostawę wraz z montażem tablic z mapą ścieżek oraz zakup i montaż pylonów („witaczy”) ,
oświadczam (oświadczamy), że jednostka, którą reprezentuję/my nie ma podstaw do
wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania
osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…….……………………………………………………...
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)
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