ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE
___________________________________________________________________________
Zał. nr 2. Wzór oferty

Znak: O2.6210.1.2017

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy
Adres
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:
Telefon:
Fax:
e-mail:
NIP:
REGON:
Nr konta bankowego, na które
będzie kierowane wynagrodzenie
dla Wykonawcy, w przypadku
podpisania umowy

Archiwum Państwowe
w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 67 a
65- 762 Zielona Góra
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: O2.6210.1.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. pod
nazwą: Digitalizacja akt z zespołów nr 89/554 – Związek Bojowników w Wolność
i Demokrację. Zarząd Okręgu
Zielonej Górze z lat 1950-1989, 89/430 – Biuro
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze lat 1952-1983,
w 2017 r.
Ja/My, niżej podpisany/i................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: .............................................................................................
.............................. ....... ................................................................................................................

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową skanu
………. zł za 1 skan, (słownie ………) + ……stawka %Vat) ……………… zł brutto
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2.

Znak: O2.6210.1.2017

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:
Termin wykonania zamówienia ………………

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości liczonej od odbioru końcowego na
okres 12 miesięcy
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni od dnia
terminu składania ofert.
Oświadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust.
1 upzp.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i akceptujemy jej treść, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
Oświadczamy, że:
a) posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania działalności objętej
przedmiotem zamówienia, posiadamy wiedzę i doświadczenie dysponujemy
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
i znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (art. 22 ust. 1 upzp)
b) nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie jesteśmy z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, powiązani poprzez:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 •pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
c) w ramach prospołecznych i proekologicznych („zielonych") aspektów realizacji
przedmiotu Umowy:
 zapewniamy przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy,
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podczas realizacji usługi w
miejscu wykonywania usługi,
 nie jesteśmy ukarani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową określone w rozdziale XXVIII ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 dysponujemy do realizacji usługi odpowiednim sprzętem i urządzeniami technicznymi
(np. komputery/laptopy, drukarki, skanery, sprzęt oświetleniowy, itp.) zapewniającym
realizację usługi z uwzględnieniem środowiskowych aspektów ekologicznych
i w sposób korzystny dla ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji
zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia oraz że:
a) nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
b) nie zalegamy z opłacaniem podatków oraz podatków i opłat lokalnych,
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9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Znak: O2.6210.1.2017

Oświadczamy, że na okres trwania umowy zobowiązujemy się ubezpieczyć pracowników
zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji
umowy od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego na
wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób
zatrudnionych przez nas przy wykonywaniu zobowiązań niniejszego zapytania.
Oświadczamy, że w przypadku konieczności zatrudnienia przez nas dodatkowych osób
do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia
dodatkowym zatrudnieniem zostaną objęte w szczególności osoby bezrobotne,
młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby
wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnych stawek
wynagrodzenia.
Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące
przedmiotu zapytania.
Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Ofertę niniejszą składamy na …….. stronach.
Osoba do kontaktu ………………………………………………tel.……..…………..
adres e-mail………………………………..
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a) zaparafowany wzór umowy,
b) dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji

…………………. dnia …………………..
Miejscowość

.............................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty
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