
Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Śląskiego

Nr sprawy ŚOT/1/2010
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………..
     /miejscowość i data/

……………………………………..
/pieczątka firmowa/

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy: 

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

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

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

Dla:

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie  koncepcji  metodologicznej  oraz  wykonania  badań  ilościowych  
i  jakościowych  ruchu  turystycznego  w  województwie  śląskim  w  roku  2010  
(z uwzględnieniem turystyki biznesowej)  oraz wizerunku województwa śląskiego i oceny 
działań promocyjnych oraz sporządzenie raportu końcowego zgodnie z opisem zawartym 
w SIWZ.”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

-  ............................................  złotych  netto,  (słownie:  ……………………………........... 

złotych)  

- plus należny podatek od towarów i usług w kwocie …………………………zł

- tj. za cenę ofertową brutto ............................................. złotych (słownie:....................

……………………………………………………………………..złotych).
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Wykonawca,  w  celu  przejrzystego  skonstruowania  konspektu  oferty,  oprócz  części 
opisowej konspektu, winien wypełnić tabelę wg wzoru.  

Lp. Nazwa zastosowanej 
metody badawczej *

Wielkość próby 
(liczbowo)

Ilość miejsc przeprowadzenia badań 
(liczbowo), jeśli danej metody 

dotyczy
1.

2.

3.

4.

* Ilość zastosowanych metod badawczych, wielkość próby oraz ilość miejsc przeprowadzenia 
badań są kryteriami oceny ofert. 

Podane  w  tabeli  metody  badawcze,  wielkości  próby  oraz  miejsca  przeprowadzenia  badania 
muszą być przez Wykonawcę opisane wraz z uzasadnieniem ich zastosowania w części opisowej 
konspektu.  Brak  uzasadnienia  przez  Wykonawcę  zastosowanej  metody badawczej,  wielkości 
próby lub miejsca przeprowadzenia badania może powodować, iż dana metoda badawcza nie 
zostanie przez Zamawiającego uznana na etapie oceny oferty.

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 10.11.2010r. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 

wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  wszystkie  konieczne  informacje  do 
przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wymagania 
i żądania Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia 
wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty,  do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym wzorze, w miejscu  
i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  wnosząc  wcześniej  wymagane  w  SIWZ 
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.  Do  oferty  załączamy  parafowany  wzór 
umowy. 

5. Oświadczamy,  że składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni 
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi posiadają aktualny certyfikat potwierdzający 
jakość  w  zakresie  badań  jakościowych  oraz  ilościowych  (certyfikat  PKJPA  (Program 
Kontroli  Jakości  Pracy  Ankieterów))  wydawanym  przez  Ogólnopolską  Organizację  Firm 
Badania Opinii i Rynku OFBOR lub równoważny dokument wydany przez inną instytucje 
branżową, na potwierdzenie czego składamy jego kserokopię. 

7. Warunki płatności: Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 
30 dni  od  daty przedłożenia  prawidłowo wystawionej  faktury VAT.  Wyłączną  podstawę 
wystawienia  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  faktury  VAT  stanowić  będzie  protokół 
odbioru  bez  zastrzeżeń przedmiotu  umowy  zawierający  podpisy  upoważnionych 
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przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom:

Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca  powierzy podwykonawcom

9. Wymagane dokumenty potwierdzające oświadczenia jako załączniki do oferty:

-  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
- parafowany wzór umowy. 
- Aktualny certyfikat potwierdzający jakość wykonywanych usług w zakresie badan ilościowych 
i jakościowych (certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) wydany przez 
Ogólnopolską Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR lub równoważy wydany przez 
inną instytucję branżową. 
- ………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………

10. Informacja dotycząca liczby stron oferty oraz liczby załączników: 
oferta zawiera ............. stron w tym oferta zawiera ........... załączników.

Podpisano :
…………………………………..
…………………………………..

/upoważniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

         /pieczątka firmowa/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Nr sprawy ŚOT/1/2010 strona 3


