
 

 

 Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

NAZWA OFERENTA: .............................................................................................................................................. 

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

ADRES: .............................................................................................................................................................. 

POWIAT ........................................................ WOJEWÓDZTWO ............................................................ 

TEL./FAX/ E-MAIL ........................................................................................................................ 

NIP............................................... REGON ............................................ KRS .............................................. 

BANK/ NR KONTA .............................................................................................................. 

Do:  

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
wykonanie usługi drukowania, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

Cena netto za całość, (za 1400 egzemplarzy - 14 doktoratów x 120 stron każdy): …………………………… 

 Cena brutto za całość, (za 1400 egzemplarzy - 14 doktoratów x 120 stron każdy): ………………...……………,  

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………...……………,  

Cena brutto za, (100 egzemplarzy - jeden doktorat x 120 stron): ……………………………………….. 

PowyŜsza cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... % tj. ............................................................................. PLN 

Termin realizacji umowy wynosi ……………………………………………………………………..………………...……...……………,  

 

 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania oferenta 
 



 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 
1. wyrażamy zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 
2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  
3. zawarte w SIWZ szczegółowe warunki, w tym projektu umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, 
na wyżej wymienionych warunkach, oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą 
ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4. upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 
 

Imię i nazwisko Wzór podpisu 

  

1. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 
  

2. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 
  

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) ............, 

............................................................................................................................................................................................................................................, 

które dołączamy do oferty. 

5. załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

10) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

11) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Miejscowość, ............................................, dnia .......................................................... r. 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 
 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

 
ADRES…………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie usługi drukowania, 
 
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 
 
 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 



 

 

 
 

Załącznik nr 3 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

 
ADRES…………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie usługi drukowania: 
 

 
 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz.907 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 



 

 

Załącznik nr 4 

PROJEKT UMOWY 
 

 

Zawarta dnia ……………………….…….. w Krakowie w wyniku wyboru oferty w drodze przetargu 
nieograniczonego nr PN-09-2014 pomiędzy: 
 

Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,  
z siedzibą: ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
NIP 6750001857, REGON 000326374, 
reprezentowanym przez: 

Dyrektora prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę 
zwanym dalej „Kupującym” 
 

a 
 

………………………...………………………………………………………………………………………..……..……..…………………………….., 

z siedzibą: ……………………………..………………………………………………………………………….…………………………….…., 

NIP................................................................ REGON ................................................................ KRS ................................................................ 

reprezentowanym przez:      

…………………………………………………………………… PESEL  ………………………………………..………….…………………, 

zwanym dalej „Sprzedawcą”, 

 

zwane dalej „Stronami”  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Sprzedawcę usługi drukowania 14 
(czternastu) doktoratów dla Kupującego. 

2. Każdy doktorat wydrukowany zostanie w ilości 100 (stu) egzemplarzy.  
3. Każdy egzemplarz pojedynczego doktoratu będzie liczył nie więcej niż 120 (sto dwadzieścia) 

stron, z zastrzeżeniem postanowień § 1 punkt 4.  
4. Jeżeli pojedynczy egzemplarz doktoratu liczył będzie mniej niż 120 (sto dwadzieścia stron), 

różnica ta może zostać wykorzystana przez Kupującego do zwiększenia objętości 
innego  doktoratu będącego przedmiotem niniejszej umowy, a Sprzedawca bez sprzeciwu 
zrealizuje takie zamówienie, bez uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania łącznie 14 (czternastu) doktoratów, w ilości 
1400 (tysiąca czterystu egzemplarzy), o objętości stron nie większej niż 168 000. 

6. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy określona jest w ofercie sprzedawcy z dnia 
…………………………………………………….….., która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 



 

 

§ 2 
1. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy pliki z zapisem elektronicznym każdego 

doktoratu. 
2. Sprzedawca został poinformowany, że przekazane w formie zapisu elektronicznego pliki z 

doktoratami przeznaczonymi do wydruku objęte są ochroną praw autorskich, przewidzianą 
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dodatkowo wydruk próbny jednego 
egzemplarza każdego z czternastu doktoratów objętych przedmiotem zamówienia, za który 
Sprzedawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Sprzedawca dostarczy Kupującemu każdy wydruk próbny, o którym mowa w § 2 ust. 3, w 
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Kupującego Sprzedawcy w 
formie elektronicznej tego doktoratu. 

5. Kupujący przekaże Sprzedawcy pliki, o których mowa w § 2 ust. 4 osobiście w miejscu 
świadczenia usług przez Sprzedawcę lub pocztą elektroniczną na adres: .....; w tym ostatnim 
przypadku przesłanie pliku odbywa się z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru 
wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę. 

6. Sprzedawca nie może żądać zapisania plików, o których mowa w § 2 ust. 4, w formacie innym 
niż oprogramowanie używane przez Kupującego, a ewentualna konwersja tych plików do 
formatu odpowiedniego dla Sprzedawcy jest obowiązkiem tego ostatniego. 

7. Kupujący przekaże Sprzedawcy swoje uwagi do wydruku próbnego w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania tego wydruku, zapisy § 2 ust. 5 i 6 stosuje się 
odpowiednio. 

8. Sprzedawca po wykonaniu korekty zgodnie z uwagami przekazanymi przez Kupującego w 
trybie opisanym w § 2 ust. 7, dostarczy Kupującemu każdy doktorat będący przedmiotem 
zamówienia w ilości 100 egzemplarzy (stu egzemplarzy) w terminie 10 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania od Kupującego uwag do wydruku próbnego, o których mowa w § 2 ust. 7.  

9. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć każdorazowo na swój koszt przedmiot Zamówienia 
do siedziby Kupującego. 

10. Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem 
Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie kompletnym, 
zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Sprzedającego. 

 

§ 3 
1. Strony ustalają cenę brutto za przedmiot umowy określony w § 1 na kwotę 

……………………………………..….., (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..….., ) 
2. Cena netto wynosi ……………………………………..….., zł, stawka podatku VAT ……….... %, wartość podatku 

VAT ……………………………………..….., zł. 
3. Cena brutto jednostkowa jednej pracy doktorskiej – 100 egzemplarzy, wynosi 

………………….zł. 
4. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za wykonanie 

przedmiotu umowy i jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego. Cena 



 

 

obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy; opłaty 
za transport, ubezpieczenia, cło, załadunek, wyładunek. 

5. Ryzyko utraty przedmiotu umowy w czasie transportu spoczywa na Sprzedawcy. 
 

§ 4 
1. Należność, o której mowa w § 3 ust 1 zostanie uregulowana przez Kupującego w terminie 21 dni 

od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę, każdorazowo po dokonaniu 
odbioru jednej pracy doktorskiej w sumie 100 egzemplarzy, potwierdzonej protokołem 
odbioru. 

2. Suma faktur VAT, o których mowa w § 4 ust 1 nie może być wyższa niż kwota wskazana w § 3 
ust. 1. 

3. Strony uzgodniły, że zaplata należności będzie dokonana w formie przelewu na rachunek 
bankowy Sprzedawcy o numerze ………………………………………………………………..….., 

4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 5 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w formie kar umownych. 
2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 

1) za zwłokę w niedotrzymaniu terminów określonych w § 2 ust. 4 i § 2 ust. 8 w wysokości 0,5 
% ceny określonej w §  3 pkt  1  za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w 
wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  
wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy w 
wysokości 20% ceny określonej w § 3 pkt 1 

3. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania za szkodę, przekraczającą 
wartość kar umownych. 

4. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie tych obowiązków jest wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją 
wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, 
takie jak: katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty 
władz państwowych lub administracyjnych, które w części lub w całości uniemożliwiają 
wykonanie zobowiązań  Stron realizowanych w ramach Umowy. 

 
§ 6 

1. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 



 

 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie  30 
dni, od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku 
postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 

2. W przypadku przekroczenia przez Sprzedawcę terminów umowy określonych w § 2 ust. 4 i § 
2 ust. 8 o co najmniej 30 dni, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy naliczając kary 
określone w § 5 ust. 2 pkt 3). 

 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w SIWZ.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie:  
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest on spowodowany następstwem 

okoliczności leżących po stronie Kupującego, takich jak: 
a) usprawiedliwiona nieobecność w pracy pracowników Kupującego odpowiedzialnych za 

odbiór przedmiotu umowy. 
 

§8 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
dla siedziby Kupującego. 

§9 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§11 
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§12 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Kupującego i 1 dla Sprzedawcy. 
 

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

Kupujący Sprzedawca 

  

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 
 niezbędnych do wykazania spełniania warunku określonego w SIWZ 

 
 

NAZWA WYKONAWCY: ........................................................................................................................................., 

ADRES: ............................................................................................................................................................................. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: wykonanie usługi drukowania: oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym 
zakresie i charakterze:  
 

Lp. Przedmiot1 Data wykonania 2 
Wartość zamówienia 

brutto [PLN] 
podmiot3 

     

     

 

 

Do każdej zrealizowanej usługi  należy załączyć dowód czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

1 W rubryce „przedmiot” należy podać zakres zrealizowanej usługi. W przypadku, gdy usługa była zrealizowana przez 
wykonawcę w ramach przedsięwzięcia o szerszym zakresie niż wymagane w opisie sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunku, o którym mowa w  pkt 6.2.2 SIWZ,  w wykazie należy podać informacje w odniesieniu do ww. 
warunku sformułowanego przez zamawiającego. 
2 W rubryce „daty wykonania” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi w układzie: dzień-miesiąc-
rok. 
3 W rubryce „podmiot” należy podać nazwę, dane teleadresowe podmiotu, na rzecz którego usługa była/jest 
realizowana. 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 



 

 

Załącznik nr 6 

 

 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej1. 

 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie modernizacji 
stanowiska monochromatora: 

 
działając na podstawie art. 26 ust. 2d. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 
 

□ składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.02.2007 r.,  o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. 

zm.): 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 

....................................... 
           (miejscowość, data)         

                                                                           .................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)   

 
□ informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.). 
....................................... 
           (miejscowość, data)        

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

                                                
1 NaleŜy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich 

członków tej grupy kapitałowej 
2 Niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 


