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Numer zapytania: 2021/05/01                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 1 
                                                     DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Państwowy Instytut Wydawniczy 

ul. Foksal 17  

00-372 Warszawa 

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert z dnia 05.05.2021 r., którego 
przedmiotem jest „ Usługa digitalizacji 24 metrów bieżących dokumentów.”:  

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa: ....................................................................................................................................... 

Siedziba: ..................................................................................................................................... 

REGON: 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu/faksu: ...................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................... 

(nazwa dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); 

składamy niniejszą Ofertę, 

Przedmiot wyceny Cena netto VAT Cena brutto 

    

Razem:    

 

 
Słownie brutto: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................................................................
........ 
 
1/ Oświadczam/y/, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegamy 
wykluczeniu z postępowania. 
 
2/ Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/ się z Zaproszeniem do składania ofert z dnia 
…………..., i załącznikami, przekazanymi przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy/ do nich 
żadnych zastrzeżeń. 

 
3/ Oświadczam/y/, że w zaoferowanych cenach jednostkowych, zostały uwzględnione 
wszystkie koszty wykonania zamówienia wynikające bezpośrednio z Zapytania i załączników. 
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4/ Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie / przy współudziale 
podwykonawców ⃰, którzy będą realizowali następującą część zamówienia: 
………………………………………………………...........………….……………….......…......................................
... 
…………………………………………………………………............………………….....….....................................
... 

 (nazwa podwykonawcy i zakres prac powierzonych podwykonawcom) 
⃰ należy wskazać właściwe 

 
5/ W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do wykonania 
zamówienia do dnia …… 

6/ Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą przez okres …….. dni od dnia 
upływu terminu składania ofert. 

7/ Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert 
(art. 297 k.k.). 

8/ Jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer  

NIP:........................................ 

 ⃰ należy wskazać właściwe 

9/ Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjna na podstawie art. 
13 i 14 RODO stanowiącą Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz zrealizowałem / 
zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w związku z ubieganiem się o udzielenie 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

10/ Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ......................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................... 

4) 

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

 

 

 

.............................., dn. ...… 2021 r.                          .................................................................. 

 (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 
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