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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 podstawowym bez 

negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), którego przedmiotem jest Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WM 2014-2020, oświadczamy: 
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1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia za całkowitą kwotę brutto:  

 

………………………………………................................................;* 

 

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

w tym: 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia  

o parametrach zgodnych z zapisami 
 Załącznika nr 2 do SWZ 

Liczba/Nakład 
Cena jednostkowa 

brutto 
(zł) 

Wartość brutto 
(kol. 5 = kol. 3 × kol. 4) 

(zł) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Długopis metalowy 200 szt.   

2 Długopis metalowy w etui 400 kmpl.   

3 Zestaw do ładowania w etui 200 szt.   

4 Smycz ze złączką USB 400 szt.   

5 Smycz z nadrukiem 600 szt.   

6 Power bank z lampką 100 szt.   

7 Słuchawki bezprzewodowe 100 szt.   

8 Latarka LED 200 szt.   

9 Szelki odblaskowe 100 szt.   

10 Koc piknikowy 100 szt.   

11 Kubek termiczny z rączką 100 szt.   

12 Termos z kubkiem 100 szt.   

13 Latarka projektor 100 szt.   

14 Lewitująca piłka 100 szt.   

15 Parasol z latarką i odblaskami 200 szt.   

16 Parasol długi 300 szt.   

17 Torba-plecak 250 szt.   

18 Torba na laptop 150 szt.   

19 Mała torba termoizolacyjna 200 szt.   

20 Torba termoizolacyjna 200 szt.   

21 Torba miejska 150 szt.   

22 Zaślepka na kamerę 500 szt.   

23 Etui na okulary 300 szt.   

24 Zegar ścienny 200 szt.   
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25 Torba papierowa  1000 szt.   

Wartość brutto RAZEM:  

 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego nie później 

niż do dnia  10.12.2021 r. 

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

przyszłego świadczenia umownego. 

4. W związku z określonymi przez Zamawiającego pozacenowymi kryteriami oceny ofert oświadczamy, że: 

a) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego długopisy metalowe, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Długopis metalowy 

System zamykania/otwierania długopisu za pomocą przycisku lub 
skuwki 

 

System zamykania/otwierania długopisu za pomocą przekręcania w 
korpusie 

 

 

 

b) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego długopisy metalowe w etui, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Długopis metalowy  

w etui 

System zamykania/otwierania długopisu za pomocą przycisku lub 
skuwki 

 

System zamykania/otwierania długopisu za pomocą przekręcania w 
korpusie 

 

 

c) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego zestawy do ładowania w etui, posiadające następujące 

parametry funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Zestaw do ładowania 
w etui 

Etui zestawu nie zawiera wewnętrznej przegródki  

Etui zestawu zawiera wewnętrzną kieszonkę/przegródkę do 
umieszczania elementów zestawu 

 

 

d) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego smycze ze złączką USB, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 
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Smycz ze złączką USB 
Gwarancja do 12 miesięcy włącznie  

Gwarancja od 13 miesięcy do 24  miesięcy włącznie  

 

e) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego smycze z nadrukiem, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Smycz z nadrukiem 

Wymiary: długość po przeszyciu (i złożeniu) od 45 cm do poniżej  
45,5 cm 

 

Wymiary: długość po przeszyciu (i złożeniu) od 45,5 cm i więcej  

 

f) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego power banki z lampką, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Power bank z lampką 
Gwarancja do 12 miesięcy włącznie  

Gwarancja od 13 miesięcy do 24 miesięcy włącznie  

 

g) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego słuchawki bezprzewodowe, posiadające następujące 

parametry funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Słuchawki 
bezprzewodowe 

Gwarancja do 12 miesięcy włącznie  

Gwarancja od 13 miesięcy do 24 miesięcy włącznie  

 

h) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego latarki LED, posiadające następujące parametry funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Latarka LED 
Posiada minimum 8 diod LED  

Posiada 9 lub więcej diod LED  

 

i)      wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego szelki odblaskowe, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Szelki odblaskowe 
Nie posiadają kieszonki zamykanej na suwak  

Posiadają kieszonkę zamykaną na suwak  
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j) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego koce piknikowe, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Koc piknikowy 
Nie posiada kieszonki zamykanej na suwak  

Posiada kieszonkę zamykana na suwak  

 

k) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego kubki termiczne z rączką, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Kubek termiczny  
z rączką 

Pojemność od 200 ml do poniżej 220 ml  

Pojemność od 220 ml do 250 ml  

 

l)      wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego termosy z kubkiem, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Termos z kubkiem 
Pojemność od 500 ml do poniżej 550 ml  

Pojemność od 550 ml do 650 ml  

 

m) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego latarki projektor, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Latarka projektor 
Brak baterii zasilających latarkę projektor  

Bateria/baterie zasilające latarkę projektor w komplecie  

 

n) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego lewitujące piłki, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Lewitująca piłka 
Brak baterii zasilających lewitującą piłkę  

Bateria/baterie zasilające lewitująca piłkę w komplecie  

 

o) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego parasole z latarką i odblaskami, posiadające następujące 

parametry funkcjonalne: 
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Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Parasol z latarką  
i odblaskami 

Gwarancja do 12 miesięcy włącznie  

Gwarancja od 13 miesięcy do 24 miesięcy włącznie  

 

p) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego parasole długie, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Parasole długie 
Gwarancja do 12 miesięcy włącznie  

Gwarancja od 13 miesięcy do 24 miesięcy włącznie  

 

q) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego torby-plecaki, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Torba-plecak 
Nie posiada elementu/elementów odblaskowych  

Posiada element/elementy odblaskowe  

 

r) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego torby na laptop, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Torba na laptop 
Podwójne krótkie rączki nie są spinane  

Podwójne krótkie rączki są spinane na rzep  

 

s) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego małe torby termoizolacyjne, posiadające następujące 

parametry funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Mała torba 
termoizolacyjna 

Główna komora torby zamykana jednokierunkowym zamkiem  

Główna komora torby zamykana na zamek dwukierunkowy  

 

t) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego torby termoizolacyjne, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 
Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 
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wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Torba 
termoizolacyjna 

Główna komora torby zamykana jednokierunkowym zamkiem  

Główna komora torby zamykana na zamek dwukierunkowy  

 

u) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego torby miejskie, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Torba miejska 
Brak bocznych zatrzasków umożliwiających profilowanie kształtu torby  

Posiada boczne zatrzaski umożliwiające profilowanie kształtu torby  

 

v) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego zaślepki na kamerę, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Zaślepka na kamerę 

Zaślepka zamocowana na kartoniku/ulotce z indywidualnym, 
jednostronnym zadrukiem 4+0 CMYK 

 

Zaślepka zamocowana na kartoniku/ulotce z indywidualnym, 
dwustronnym zadrukiem (awers oraz rewers z różnym nadrukiem) 4+4 
CMYK 

 

 

w) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego etui na okulary, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Etui na okulary 

Nie posiada praktycznego uchwytu/karabińczyka ułatwiającego 
zaczepienie pokrowca 

 

Posiada praktyczny uchwyt/karabińczyk ułatwiający zaczepienie 
pokrowca 

 

 

x) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego zegary ścienne, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 

Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Zegar ścienny 
Gwarancja do 12 miesięcy włącznie  

Gwarancja od 13 miesięcy do 24 miesięcy włącznie  

 

y) wykonamy i dostarczymy do Zamawiającego torby papierowe, posiadające następujące parametry 

funkcjonalne: 
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Przedmiot Parametr funkcjonalny 

Oferta Wykonawcy* 

(dla każdego z parametrów 
funkcjonalnych proszę 

wskazać tylko jedną 
możliwość) 

Torba papierowa 

Uchwyty/sznurki torby zabezpieczone przed wysuwaniem w formie 
supełków 

 

Uchwyty/sznurki torby zabezpieczone przed wysuwaniem w formie 
poprzecznych „stoperów”/”kotwic” tzw. okuć T-lace 

 

 
 

UWAGA: W poz. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r),  s), t), u), v), w), x) oraz y) Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać tylko takie parametry przedmiotu zamówienia, które faktycznie oferuje. W przypadku braku wskazania 
którejkolwiek informacji lub wskazania uniemożliwiającego jednoznaczne określenie oferowanej okoliczności, Zamawiający 
nie przyzna Wykonawcy punktów w danym kryterium. Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie zostały wskazane w 
pkt. 33 SWZ. 

 

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

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

zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

6. W przypadku, gdy w ramach przedmiotu zamówienia będą przetwarzane dane osobowe gwarantujemy 

wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi 

wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą. 

7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy P.z.p., nie później niż w terminie 

składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

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. 25.13 SWZ. 
 

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

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

oraz nazwy (firmy) Podwykonawców): 

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

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

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

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

podać wymaganą informację lub wartość lub wskazać właściwą opcję). 

10. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):  

 

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr 
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Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr 

   

   

 

 

 

 

__________________________________ 
Podpis Wykonawcy  

lub upoważnionego przedstawiciela 


