Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY

Miejscowość, data…………..

Nazwa i adres oraz NIP Wykonawcy:
…………………………………………….
…………………………………………….
Dane kontaktowe:
……………………………………………
……………………………………………
Nr CEIDG / KRS:
…………………………………………….
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:
Działania informacyjno - promocyjne dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu
komunikacji publicznej na terenie K OSI”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego.
1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych
w Zapytaniu Ofertowym oraz w projekcie umowy, za cenę:

Lp.

1.
2.

Przedmiot zamówienia

Tablice informacyjne w ilości 58 szt. (jednostronne)
Tablice informacyjne w ilości 14 szt. (dwustronne)

3.

Tablica informacyjna 1 szt., wymiary 2,00 m x 3,00 m

4.

Kampanie promocyjne

Cena za
1 szt.
(brutto)

Cena
(brutto)

Lp.

Przedmiot zamówienia
„Wykonanie materiałów promujących projekt oraz
zwiększające świadomość mieszkańców dotyczącą
mobilności miejskiej”

1.

Broszury informacyjne wielkości formatu A5,
ilość 1600 szt.

2.

Materiały odblaskowe (typu: opaski, zawieszki,
breloczki), ilość 1600 szt.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cena
(brutto)

Mapa mobilności z wykazem 8 punktów przesiadkowych
oraz parkingów Bike&Ride na terenie miasta Konna,
ilość 8 szt. w formie plakatu
Mapa mobilności w gminach tworzących K OSI wraz
z wykazem punktów przesiadkowych, ilość7 szt.
w formie plakatu
Rozkład jazdy PKS i MZK w formie broszur do
rozdawania, ilość 1600 szt.
Mapa ścieżek rowerowych z wykazem parkingów
Bike&Ride w formie tablic o wymiarach 80cm x 80cm,
ilość 26 szt.
Mapa lokalizacyjna miejskiego systemu wypożyczalni
rowerów w Koninie w formie tablic o wymiarach
80cm x 80cm, ilość 11 szt.
Plakaty informujące o projekcie do umieszczenia
w lokalizacjach gdzie będzie realizowany powyższy
projekt, ilość 50 szt.
Ulotki promocyjne zawierające m.in. graficzną
prezentację
sieci
ścieżek
rowerowych
wraz
z
wypożyczalniami
rowerów
oraz
parkingami
Bike&Ride, ilość 1600 szt.

Cena netto:………………..........zł, słownie: …………………………………………..
Podatek VAT: …………………zł, słownie:……………………………………………
Cena brutto: ……………………zł, słownie:…………………………………………...
Oferuję okres gwarancji na tablice informacyjne opisane w pkt IV ppkt 1, 2 i 3
Zapytania ofertowego (w pełnych miesiącach minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60
miesięcy):
…………………………………………………………………………………………..

2. Oświadczam, że:
a) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
realizacje zamówienia,
b) oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych zamówieniem w zakresie
określonym w Zapytaniu Ofertowym,
c) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i uznajemy się za
związanych określonymi w nim postępowaniami i zasadami,
d) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy
wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty,
e) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
złożenia ofert.
3. W przypadku uznania przez Zamawiającego mojej oferty za najkorzystniejszą,
zobowiązujemy się do:
a) realizacji zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym,
b) zawarcia umowy na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do Zapytania
Ofertowego - Projekt umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
a) …………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………….

……………………....
Miejscowość i data

.………………......….…………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu

