
ANNEX 2 

LOT 2 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

El senyor / La senyora       , major d’edat, amb 

DNI núm.              , en nom propi / representació de l'empresa    

amb NIF                        , amb domicili a la ciutat de                                                                    , 

carrer                                                              , núm.         , assabentat de les condicions i 

requisits per a concórrer al procediment núm. 2/2018 en el seu LOT 2, es troba en situació 

d'acudir com a licitador a l'esmentat procediment de contractació. 

Amb aquesta finalitat fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el 

plec de prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta 

incondicionalment les seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les 

condicions exigides per contractar amb el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 

de Barcelona i es compromet, en nom (propi / de l’empresa que representa), a realitzar els 

serveis amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 

Servei 
Pressupost 

unitari màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 

Import 
(IVA exclòs) 

Tipus 
d’IVA 

Quota 
d’IVA 

Import 
(IVA inclòs) 

Maquetació dels continguts de text 
proporcionats pel client 14,5 €/pàgina 

Creació i/o adaptació de taules i 
gràfics proporcionats pel client 

5 €/unitat (taula, 
gràfic, figura) 

Revisió de les correccions 
proporcionades pel client en text 2 €/pàgina 

Revisió de les correccions 
proporcionades pel client en  taules, 
gràfics o figures 

2 €/unitat (taula, 
gràfic, figura) 

Creació de diferents portades per 
validació del client (de 3 a 5 unitats) 500 € 

Maquetació dels continguts en un 
idioma diferent sobre maquetació ja 
realitzada 

5 €/pàgina 

Adaptació de les taules i gràfics a un 
idioma diferent de les taules ja 
realitzades 

2 €/unitat (taula, 
gràfic, figura) 

Data i signatura del/la licitador/a 
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