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OFERTA wraz z oświadczeniami 
   

1. Zamawiający: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

ul. Nałęczowska 14 

20-701 Lublin 

Tel. 81-466-29-00 

Strona internetowa prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin 

 

2. Dane Wykonawcy/Wykonawców 

  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i składająca 

ofertę:..…………………………………..……………………………………………… 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy (Powielić tyle razy, ile to potrzebne) : 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

   NIP……………………………………………………………………………………….. 

   REGON………………………………………………………………………………….. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z 

niniejszym postępowaniem: e-mail………………………………...... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

…………………………………………..……………………tel……………………….. 

Informuję/my, że dokumenty wskazane poniżej Zamawiający może  

uzyskać w    formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod  

adresem  internetowym (zaznaczyć właściwe): 

odpis z KRS dostępny jest, w formie elektronicznej, bezpłatnie w   

 ogólnodostępnej bazie danych pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web 

Nr KRS …………………………….(wpisać jeżeli dotyczy) 

odpis z CEIDG dostępny jest w formie elektronicznej, bezpłatnie w  

 ogólnodostępnej bazie danych, pod adresem:  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG 

https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
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3. Oferowany przedmiot zamówienia 

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na usługę pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2023 na 
potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie” nr sprawy EM.370.10.22 oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem 
zawartym w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami  za cenę: 

Lp. Nazwa Opis Ilość 
Cena netto 

jednostkowa 

Cena brutto 

jednostkow

a 

Cena 

łączna 

netto  

Cena 

łączna

brutto  

1. 

Kalendarz 

książkowy B5 

układ dzienny 

 format B5; 

 układ dzienny; 

 papier offsetowy biały, 70 - 90 g/m2 lub chamois beżowy/ecru); 

 tasiemka; 

 registry wycinane; 

 skóropodobny (ekoskóra); 

 12 przekładek w pełnym kolorze, na początku każdego miesiąca (wizualizacja 

stanowi załącznik nr 2 do umowy) 

 znakowanie – tłoczenie na oprawie; 

 kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, przeszycia w 

innym kolorze). 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wzoru kalendarza 

 

 

40 szt.  
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Lp. Nazwa Opis Ilość 
Cena netto 

jednostkowa 

Cena brutto 

jednostkow

a 

Cena 

łączna 

netto  

Cena 

łączna

brutto  

2. 

Kalendarz 

książkowy B5 

układ 

tygodniowy 

 format B5; 

 układ tygodniowy; 

 papier offsetowy biały, 70 - 90 g/m2 lub chamois (beżowy/ecru); 

 tasiemka; 

 registry wycinane; 

 skóropodobny (ekoskóra); 

 12 przekładek w pełnym kolorze, na początku każdego miesiąca (wizualizacja 

stanowi załącznik nr 2 do umowy) 

 znakowanie – tłoczenie na oprawie; 

 kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, przeszycia w 

innym kolorze). 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wzoru kalendarza 

 

40 szt. 

    

3. 

Kalendarz 

książkowy A4 

układ 

tygodniowy 

 format A4; 

 układ tygodniowy; 

 papier offsetowy biały, 70 - 90 g/m2 lub chamois (beżowy/ecru); 

 tasiemka; 

 registry wycinane; 

 skóropodobny (ekoskóra); 

 12 przekładek w pełnym kolorze, na początku każdego miesiąca (wizualizacja 

stanowi załącznik nr 2 do umowy) 

 znakowanie – tłoczenie na oprawie; 

 kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, przeszycia w 

innym kolorze). 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wzoru kalendarza 

10 szt. 
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Lp. Nazwa Opis Ilość 
Cena netto 

jednostkowa 

Cena brutto 

jednostkow

a 

Cena 

łączna 

netto  

Cena 

łączna

brutto  

4. 

Kalendarz 

ścienny 

trójdzielny 

 główka ilustrowana zdjęciem lub kolażem zdjęć (zdjęcie dostarczone przez 

zamawiającego); 

 format kalendarza 33x80 cm; 

 kalendarz po złożeniu format 23x33 cm; 

 pakowany w białe pudełko lub kopertę typu pudełko; 

 główka kalendarza: format główki 33x23 cm, kreda 200 g, lakier UV punktowo, 

druk offsetowy, kolor 4+0, folia mat+lakier UV punktowo; 

 plecy kalendarza: karton powlekany, 300g/m2, kolorystyka 4+0, lakier 

dyspersyjny; 

 kalendarium: format kalendarium 31x15 cm, 3 bloczki po 12 kartek, każdy 

miesiąc na osobnej kartce, papier offsetowy 90 g/m2, kolor 2+0, przesuwne 

czerwone okienko do zaznaczania daty. 

 

90 szt. 

    

    

 Łączna cena 

zamówienia 

(suma od 

Lp. 1 do 

L.p.4)  
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4. Oświadczenia dotyczące postanowień zapytania ofertowego: 

1) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz z 

załącznikami. 

2) Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym  

i Projektowanymi postanowieniami umowy.  

3) Oświadczam/y, że akceptuję/emy zasady korzystania z systemu 

platformazakupowa.pl wskazane w  zapytaniu ofertowym i instrukcjach znajdujących się na 

platformazakupowa.pl. 

4) Oświadczam/y, że wykonawca, w imieniu którego składane jest oświadczenie nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 835). 

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

RODO (Rozporządzenie 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)  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 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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5. Podwykonawstwo 

 

Lp. Część zamówienia 

Wartość brutto (PLN) lub 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   

W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść 

oświadczenia lub nie wypełniać tabeli 

  

6. Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć właściwe) 

mikroprzedsiębiorstwo 

małe przedsiębiorstwo 

średnie przedsiębiorstwo 

jednoosobowa działalność gospodarcza 

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

inny rodzaj 

 

 

 

       …………………………………………… 

 

 


