
 Załącznik C2                        
............................. , dnia ..................................

.............................................
 (pieczęć Oferenta)
O F E R T A  na obsługę prenumeraty czasopism polskich na rok 2014

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 przetargu 
nieograniczonego  nr CAMK/DOB-251-1/13 na obsługę prenumeraty czasopism w roku 2014  zgłaszamy 
udział naszej firmy

..............................................................................................................................................................................
/ nazwa firmy/

..............................................................................................................................................................................
i oferujemy:

1. Obsługę prenumeraty czasopism polskich wymienionych w załączniku B do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie objętym tą specyfikacją, w następujących cenach:

Lp. Tytuł Ilość Wydawca ISSN Rocznik
/Tom

Format Cena jedn. netto

1 Biuletyn Informacyjny 
dla Służb 
Ekonomiczno-  
Finansowych

1 Wyd. 
Podatkowe 
GOFIN

1231-0395 2014 wersja
papierowa 
+ on-line

2 Dziennik – Gazeta 
Prawna

1 Infor 
BIZNES Sp. 
z o.o.

2080-6744 2014 wersja 
papierowa
premium

3 PC World 1 Wydaw. IDG 
Poland

1232-3004 2014 wersja 
papierowa

4 Postępy Fizyki 1 Polskie Tow.
Fizyczne

0032-5430 65 wersja 
papierowa

5 Służba Pracownicza 1 Min. Pracy
i Polityki 
Społ.

0208-6948 2014 wersja 
papierowa

6 Świat Nauki 1 Prószyński 
Media

0867-6380 2014 wersja
papierowa

7 Ubezpieczenia i 
Prawo Pracy

1 Wyd.  
Podatkowe
GOFIN

1507-6962 2014 wersja 
papierowa
+ on-line

8 Wiedza i Życie 1 Prószyński 
Media

0137-8929 2014 wersja 
papierowa
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Łączna cena ofertowa netto ............................zł.
(słownie złotych .................................................................................................................................................)
Podatek VAT w wysokości ………………….zł
Łącznie 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.

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)
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