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*……………………………, dnia ……………… r. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy(ów) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Mazowiecka Jednostka  

Wdrażania Programów Unijnych 

ul. Jagiellońska 74  

03–301 Warszawa 

 

Ja (My), 

 

* 
Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

 

Pełna nazwa 

* 

 

 

REGON 
* 

NIP 
* 

Adres 

* 

 

 

 

Dane kontaktowe 

Tel:* 

Email:* 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                     

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), którego przedmiotem jest Kompleksowa organizacja i obsługa 10. Forum 

Rozwoju Mazowsza oraz Gali Lider Zmian, oświadczamy:  
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1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za całkowitą cenę brutto: 

 

…………………………………………………………………………………………………………..zł* 

 

(słownie: ………………………………………………………………………………………….…)* 

zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość brutto 

(zł brutto) 

1. 2. 3. 

1. 
Kompleksowa organizacja i obsługa 10. Forum Rozwoju Mazowsza                           
(bez kosztów wskazanych w poz. 2 – 5) 

* 

2. 
Kompleksowa organizacja i obsługa Gali Lider Zmian (bez kosztów wskazanych  
w poz. 1 oraz 3 – 5) 

* 

3. Streaming * 

4. Usługa fotograficzna * 

5. Materiały promocyjne * 

Wartość brutto RAZEM: * 

 

UWAGA: Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest podać 

wymaganą informację lub wskazać właściwą kwotę). 

 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się do realizowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie                                 

z poniższymi wymaganiami Zamawiającego, tj.: 

1) dostawa materiałów promocyjnych, o których mowa w poz. „Materiały promocyjne”, pkt 7 – Załącznika nr 2 do 

SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – w terminie do 5 dni roboczych od terminu 

podpisania umowy; pkt 13, 14, 15, 16 – Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia – do dnia 11 października 2019 r.; 

2) montaż elementów zabudowy i wyposażenia w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) w godz. 00:01 – 00:00; 

3) montaż elementów zabudowy i wyposażenia w dniu 16 października 2019 r. (środa) w godz. 00:01 – 06:59; 

4) obsługa Wydarzenia i Gali w dniu 16 października 2019 r. (środa) w godz. 07:00 – 00:00, w tym przearanżowanie 

części przestrzeni na Galę i przywrócenie jej do stanu sprzed Gali; 

5) obsługa Wydarzenia w dniu 17 października 2019 r. (czwartek) w godz. 07:00 – 16:00; 

6) demontaż elementów zabudowy i wyposażenia oraz doprowadzenie przestrzeni do stanu wyjściowego w dniu 17 

października 2019 r. (czwartek) w godz. 16:01 – 23:59. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyficznymi warunkami realizacji zamówienia, w szczególności takimi 

jak przestrzeganie zasad obowiązujących w obiekcie, w którym realizowana będzie usługa, tj. Centrum 

Konferencyjnego MsMermaid, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa oraz kontaktowania się  

z przedstawicielem wskazanego wyżej podmiotu, tj. Panią Magdaleną Modzelewską–Kaczmarczyk,  

email: m.modzelewska@msmermaid.pl, tel. 501 666 622. 
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5. W związku z określonymi przez Zamawiającego pozacenowymi kryteriami oceny ofert oświadczamy,  

że w związku z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane                              

w poz. „Personel”, pkt 1.1, 1.2, 1.9, 1.10 – Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, oświadczamy, że: 

6.  

Funkcja, jaką pełnić będzie osoba wskazana w treści oferty: 

Czy wskazana osoba 
jest lub będzie 

zatrudniona na umowę 
o pracę? 

Event Manager 
 

TAK / NIE * 
 

Zastępca Event Managera 
 

TAK / NIE * 
 

Koordynatorzy stref (4 osoby) 

pierwsza osoba 
 

TAK / NIE * 

druga osoby  
 

TAK / NIE * 

trzecia osoby  
 

TAK / NIE * 

czwarta osoba 
 

TAK / NIE * 

Koordynatorzy scen (2 osoby) 

pierwsza osoba 
 

TAK / NIE * 

druga osoby  
 

TAK / NIE * 

 

UWAGA: W kol. 2 przy każdej funkcji Wykonawca zobowiązany jest wskazać TYLKO JEDNĄ możliwość (spośród 
wskazanych TAK lub NIE), którą faktycznie oferuje. W przypadku wskazania okoliczności NIE lub braku wskazania 
jakiejkolwiek możliwości lub wskazania więcej niż jednej możliwości, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów  
w powyższym kryterium. Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie zostały wskazane w pkt 26.2.3) SIWZ. 
Zamawiający nie wymaga wskazywania nazwisk konkretnych osób, które zapewni Wykonawca w Formularzu oferty. 

 

7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 

8. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku 

wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie 

zaproponowanym przez Zamawiającego. 

9. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 

upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                      

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji,               

aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Złożona przez nas oferta zawiera /                      

nie zawiera (* niewłaściwe skreślić lub właściwe wskazać podkreślić) informacje/i stanowiące/ych tajemnicę 

przedsiębiorstwa – strony od ………. do ………. . 
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UWAGA: Jeżeli Wykonawca zastrzega część oferty (lub innych dokumentów, w tym również składanych na wezwanie 
Zamawiającego) jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest dołączyć do oferty (lub do innych dokumentów 
składanych na wezwanie Zamawiającego) stosowne uzasadnienie, o którym mowa w pkt 23.11 SIWZ. 

 

10. Przewidujemy powierzenie / Nie przewidujemy powierzenia* (* niewłaściwe skreślić lub właściwe 

wskazać/podkreślić) wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom w zakresie (wskazać zakres 

oraz nazwy (firmy) Podwykonawców): 

 …………………………………………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………………………………………….; 

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

11. Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest 

podać wymaganą informację lub wartość lub wskazać właściwą opcję). 

12. Na komplet załączników do oferty przedkładamy poniższe dokumenty (należy wpisać nazwę i oznaczenie 

załączanego dokumentu): 

 

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Podpis Wykonawcy  

  lub upoważnionego Przedstawiciela 


