Załącznik C1
......................................... , dn. .....................................
............................................................
(pieczęć Oferenta)
O F E R T A na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych na rok 2018
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................................
Nr tel. ................................................ Nr fax-u..................................................................................
NIP ............. - ...............- ............... - ............... REGON..................................................................
odpowiadając na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie rozpoznania
cenowego nr DOB-251-1/17 na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych w roku 2018
zgłaszamy udział naszej firmy:
............................................................................................................................................................
(nazwa firmy)
i oferujemy:
1. Dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych wymienionych w załączniku A do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym tą specyfikacją, w następujących cenach:
Nr Tytuł
1
2
3
4
5
6

Ilość Wydawca

ISSN

Annual Review of Astronomy and Astrophysics
Astronomical Journal

1

Annual Reviews

Tom/
Rocznik
0066-4146 56

Format
papierowy
+ online
online

1

Institute of Physics

1538-3881 155-156

Astronomical Society of
Pacific, Publications
Astronomy and
Astrophysics
Astronomy and
Astrophysics Review
Astrophysical Journal+
Letters+Suppl. Ser.
Circulars of International
Astronomical Union

1

Institute of Physics

1538-3873 130

1

EDP Sciences

0004-6361 609-620

1

Springer

0935-4956 26

1

Institute of Physics

1538-4357 852-869

1

8

Linux Journal

1

9

New Astronomy

1

Central Bureau for 0081-0304 2018
Astronomical
Telegrams IAU
World Best -Known 1075-3583 2018
and Trusted Linux
No.285-296
Authority
Elsevier
1384-1076 58-65

10 Sky & Telescope

1

Sky Publ. Corp.

7

0037-6604 135-136
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papierowy
+ online
online
papierowy
DDP
online
papierowy
+ computer
service
online
papierowy
DDP
papierowy
+ online

Cena jedn.
netto

Bezp.
T/N

Uwagi do tabeli:
online – dostęp do czasopisma w wersji elektronicznej na serwerze wydawcy
Jeśli istnieje możliwość wydzielenia składników prenumeraty, cenę netto prosimy podać dla każdej
z form wydania (papierowej i online)
W ostatniej kolumnie należy odpowiedzieć, czy tytuł będzie zamawiany bezpośrednio od
wydawcy (T – Tak, N – Nie)

Łączna cena ofertowa netto ......................................... zł
(słownie złotych .............................................................................................................................. )
Podatek VAT ……………………………

zł

Łączna cena ofertowa brutto ………………………… zł
(słownie złotych ………………………………………………………………………………….. )

Reklamacje będą mogły być wnoszone następującymi drogami:
-----------------------------------------------------Droga reklamacji
Tak/Nie
-----------------------------------------------------formularz na stronie
internetowej
-----------------------------------------------------fax
-----------------------------------------------------e-mail
-----------------------------------------------------telefoniczna
------------------------------------------------------

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
projektem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony
przez Zamawiającego.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.
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5. Upoważniamy Zamawiającego i jego wyznaczonych przedstawicieli do przeprowadzania
wszelkich możliwych sprawdzeń w celu weryfikacji oświadczeń, dokumentów i informacji
składanych wraz z niniejszą ofertą.

Załącznikami do oferty są:

....................................................................................
(podpis pełnomocnego Przedstawiciela Wykonawcy)

3/3

