
Znak: AG.I.272.1.9.2018                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy (-ów) ......................................................................................................................................... 

 

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

 

siedziba Wykonawcy (-ów) ...................................................................................................................... 

  

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

 

nr tel……………………….……. , faksu ..............................................e-mail ………................................. 

 

Zamawiający: 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  w Kielcach 

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Publikacja ogłoszeń w prasie w 2018 r. ” 
 

Oświadczamy, że: 

1. Zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia przy zastosowaniu następujących  warunków: 
 

(wypełnić dla części, na którą składana jest oferta) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CZĘŚĆ I : Publikacja ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………..…….. PLN,  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 5770 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł prasowy : ………………………………………………………………………………..  

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie  …… dnia 
roboczego/dni roboczych* 
 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdział XXIV SIWZ.  

   



 

 
CZĘŚĆ II : Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej/wojewódzkiej 
 
a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN,  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 70 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie  …… dnia 
roboczego/dni roboczych* 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ III : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu buskiego 
 
a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN,  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3820 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie ……………..dnia 
roboczego/dni roboczych*. 

 
* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdział XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ IV : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu jędrzejowskiego. 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN,  



(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3510 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie … dnia 
roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ V : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu kazimierskiego 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 4090 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  

 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ VI : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu kieleckiego i miasta Kielce 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 



……………… zł/cm2 8318 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
…………….dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ VII : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu koneckiego 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3530 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ VIII : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu opatowskiego 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3610 cm2  ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 



b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
CZĘŚĆ IX : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu ostrowieckiego 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3610 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ X : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu pińczowskiego 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3720 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

 
* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
 
 
 



CZĘŚĆ XI : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu sandomierskiego 
a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3610 cm2 ……………………………… 

 
Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ XII : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu skarżyskiego 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3470 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ XIII : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu starachowickiego 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

(kol.1 x kol.2) 



1 2 3 

……………… zł/cm2 3570 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 
 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 
CZĘŚĆ XIV : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu staszowskiego 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3450 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 

b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

 

CZĘŚĆ XV : Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej powiatu włoszczowskiego 
 

a) cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ………………….. PLN, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….),  

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Cena brutto za 1 cm2 
ogłoszenia 

[PLN] 

Prognozowana ilość cm2 
powierzchni ogłoszeń 
przeznaczonych do 

publikacji 

Cena brutto oferty 
[PLN] 

 
(kol.1 x kol.2) 

1 2 3 

……………… zł/cm2 3450 cm2 ……………………………… 

 

Tytuł dziennika: ………………………………………………………………………………..  
 



b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie 
……………..dnia roboczego/dni roboczych*. 

* - należy wpisać odpowiednią ilość dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – Rozdz. XXIV SIWZ.  
 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami 

opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni 

od upływu terminu do składania ofert. 

6. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

7. Akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

8. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych prac) 

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców** wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

** - niewłaściwe skreślić 

10. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowa z Zamawiającym zostanie 

podpisana przez:_________________________________________________________________________ 

(Wpisać imię i nazwisko osoby która będzie podpisywała umowę) 

11. Oświadczamy, iż nasza firma ………………………………………………………………………..........................… 

(pełna nazwa firmy) 

jest  mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem.*** 

- zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  

17 czerwca 2014 r.: 

a) mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; 

b) małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. 

c) średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro) 

*** - właściwe zakreślić 

12. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa  zostało zawarte na stronach nr od _____ do _____. 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu**** 

**** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści 

oświadczenia Wykonawca nie składa np. usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

15. Oferta została złożona na ....... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ............ do nr ...... 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

    1/ ................................................................................. 

    2/ ................................................................................. 

    3/ ................................................................................. 

    4/ ................................................................................. 

 
__________________ dnia _______________ 2018 roku 

                                                                                                                     ______________________________ 
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
 


