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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-036/2015
1. Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………...
NIP: ………………………………………….  REGON: …………………………………………
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………
Tel. …………………………………….             Faks: ……………………….………………….
e-mail: …………………………………
	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-036/2015, oferujemy wykonanie zamówienia za  cenę:       

	netto zł:.................. (słownie zł...........................................................................................)
	podatek VAT ..........% w kwocie .......................... zł  (słownie zł:…...............................)
	brutto zł: ................. (słownie zł:........................................................................................)

ustaloną na podstawie kalkulacji szczegółowej określonej w załączniku nr 2 – Formularzu cenowym.
	Niniejszym zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia: dostarczenia wydruków próbnych do akceptacji do 2 dni od dnia przyjęcia zamówienia oraz  dostarczenie wydruków do właściwych jednostek organizacyjnych WUM, wymienionych w formularzu cenowym, w terminie do ……. dni * (max. do 7 dni ) od dnia uzyskania akceptacji.

* Zamawiający przyzna ofercie ocenianej – 2 punkty za każdy dzień skrócenia terminu wykonania zamówienia jednostkowego, określonego w Rozdziale IV jako maksymalny termin wynoszący 7 dni na dostarczenie wydruków od dnia uzyskania akceptacji wydruku próbnego przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 punktów. Nie wpisanie oferowanego terminu wykonania zamówienia jednostkowego będzie skutkował odrzuceniem oferty.
	Akceptujemy 30 dniowy  termin związania ofertą. 

Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
	Uważamy się związani naszą ofertą na okres jej ważności i zobowiązujemy się do zawarcia umowy  w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
	Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
	Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień składania ofert.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie: ………………… ……………………….. (należy określić zakres powierzonej części zamówienia), firmie …………………………………….... (nazwa i dane adresowe podmiotu)
(Uwaga! Niniejszy punkt należy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części IX i XII  SIWZ, lub  nie wpisywać nic, jeżeli nie dotyczy).
	Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.
	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:


	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..

………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
.............................................				................................................................         
                    data                                                                                   podpis/y osoby/osób uprawnionych  
                                                                                                                do reprezentowania  Wykonawcy

