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Zaplanowanie strategii komunikacji, przygotowanie i realizacja spójnych działań informacyjno-edukacyjnych  

oraz promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  

 

 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Zaplanowanie, przygotowanie i realizację strategii spójnych działań informacyjno-
komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 

 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

 

Imię i nazwisko 

 

Adres  

 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

                                                           
1
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.8.6.2013 
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Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Zaplanowanie, przygotowanie i realizację strategii spójnych działań informacyjno -  

komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

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

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę) 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ  oraz Wstępnej koncepcji 

komunikacji za cenę : 

Cena netto:  …………………………..........…………………………… zł 

Stawka podatku VAT: ……...........………. % 

Kwota podatku VAT: …………………………………………..................……… zł 

Cena brutto:   ……………..…………………………….………………… zł, 

na którą składają się zadania wyszczególnione w Załączniku A do niniejszego Formularza 

ofertowego. 

4. OŚWIADCZAMY, że cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

5. OFERUJEMY dostarczać materiały/ artykuły promocyjne, w przypadku udzielenia nam przez 

Zamawiającego, zamówień uzupełniających,  po cenach wskazanych w Załączniku B do niniejszego 

Formularza ofertowego. 

6. OŚWIADCZAMY, że wykonamy zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia  

30 września 2015 roku. 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  

w wysokości….............................................. zł, w formie …………………………………………............................................. . 

9. OŚWIADCZAMY, ze zapoznaliśmy sie ze wzorem Umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych, w tym 

załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości  

i na warunkach określonych w SIWZ. 
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11. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 

informacji zawartych na stronach ………………………………….....................................................................…………… . 

12. TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty: 

a) ……………………………………. 

b) ……………………………………. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………….....……. 

Telefon: …………………………………....…….. 

Fax: ………………………………………......……. 

Adres e-mail: ………………………….……….. 

14. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców*.  

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

 

L.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy Kwota 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

15. OFERTĘ niniejsza składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach. 

16. KWOTĘ wpłaconego w formie pieniądza wadium należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

17. OŚWIADCZAMY, że wyrażamy/nie wyrażamy* zgodę/y na zaliczenie na poczet zabezpieczania 

należytego wykonania Umowy, kwoty wadium wpłaconej w pieniądzu (dotyczy tylko Wykonawców 

wpłacających wadium formie pieniądza). 

18. WRAZ z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 

1) ………………………., 

2) .………......………….,  

3) Wstępną koncepcję komunikacji, 

4) itd. 

……………..........………, dn. ………………..    …………….......................................………………………. 
pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania 

* należy wykreślić w części, która nie dotyczy danego Wykonawcy
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  Załącznik A  
do Formularz ofertowego 

WYKAZ ZADAŃ  
- wersja excel do uzupełnienia 

LP. ROZLICZENIE PO REALIZACJI DANEGO ZADANIA 
KOSZT 

JEDNOSTKOWY 
ILOŚĆ 

CENA NETTO  
w zł 

VAT 
CENA BRUTTO 

w zł 

1. Aktualizacja tablic informacyjnych           

2. Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych           

3. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tabliczek informacyjnych           

4. Zaprojektowanie, wykonanie materiałów informacyjnych           

5. Zaprojektowanie, wykonanie materiałów informacyjnych           

6. Zaprojektowanie i wykonanie próbek materiałów promocyjnych           

7. Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji           

8. 
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych i promujących 

Projekt 
          

9. Organizacja i wdrożenie akcji edukacyjnych i promocyjnych           

10. 
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, URUCHOMIENIE ORAZ OBSŁUGA 
SERWISOWA STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU 

          

11. 
PRZYGOTOWANIE, ORGANIZACJA, OBSŁUGA I PROMOCJA WYSTAWY 
FOTOGRAFICZNO – MULTIMEDIALNEJ 

          

12. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MAKIETY            

13. 
REALIZACJA PLANU PRZYGOTOWANEGO NA WYPADEK KRYZYSU 
KOMUNIKACYJNEGO 

          

14. KREACJA I PRODUKCJA           

RAZEM:       

LP. ROZLICZENIE W RAMACH STAŁYCH PŁATNOŚCI MIESIĘCZNYCH 
CENA NETTO  

w zł 
VAT 

CENA BRUTTO 
w zł 

1. Realizacja pozostałych działań wspierających promocję       

2. WYKONYWANIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH       

3. MONITOROWANIE MEDIÓW       

4. GROMADZENIE I ARCHIWIZACJA NARZĘDZI UJĘTYCH W STRATEGII KOMUNIKACJI       

5. KOORDYNACJA PRAC, RAPORTOWANIE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ       

RAZEM:       
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LP. ROZLICZENIE W RAMACH PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ     
CENA NETTO  

w zł 
VAT 

CENA BRUTTO 
w zł 

1. 
OPRACOWANIE STRATEGII KOMUNIKACJI PROJEKTU, w tym PRZEPROWADZENIE BADANIA 
OPINII GRUP DOCELOWYCH I OKREŚLENIE BAZOWEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW 

      

2. 
OCENA SKUTECZNOŚCI  I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH  I 
PROMUJĄCYCH PROJEKT 

      

3. POZOSTAŁE KOSZTY       

RAZEM:       

ŁĄCZNIE: 
      

 

 

 

 

……………..........………, dn. ………………..       ……………...............................................………………………. 
pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania 
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Załącznik B  
do Formularz ofertowego 

SZACUNEK WYCENY DLA MATERIAŁÓW/ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH 
(gadżety)/(nagrody) 

 

- pełna wersja excel do uzupełnienia 

l.p. rodzaj opis rysunki poglądowe 

cena dla szt. 
1+/10+/25+/50+/100+/250+/500+/1000+ 

nadruk                

4+0 CMYK 

nadruk 1+0 

CMYK 

nadruk 

monochromatyczny 

1. 
   

      

2. 
   

      

 

 


