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Załącznik 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy  
 
  

 

 

WYKONAWCA(Y): 

(Nazwa i adres) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Współczesne Wrocław 

pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław 

 

......................................, dnia .............................. 

Ja niżej podpisany   jako uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego 
wyżej, w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wystawy Archiwum Jerzego 
Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław, częściowo współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach 
realizowanego projektu „Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław”, składam 
przedmiotową Ofertę. 
 

Oferuję wykonanie całości Zamówienia za cenę całkowitą (brutto): 

Ryczałtowa cena netto Oferty:  ......................................  złotych plus należny podatek VAT w 

kwocie…………………………, co daje……………………..łącznie całkowitą cenę oferty brutto złotych. 
Oświadczam, że: 

1. w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem Zamówienia; 

2. podana w Ofercie cena została powiększona o podatek od towarów i usług nie będzie podlegać 

zmianie i waloryzacji; 

3. zobowiązuję się wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia, 

określonym w SIWZ, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 

      8a i 8b do SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze Umowy; 

4. zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem Umowy) i 

nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte; 

5. oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ; 

6. na zamówienie opisane w SIWZ oraz załączniku nr 8a i 8b do SIWZ udzielam gwarancji oraz 

rękojmi: 

- na prace budowlano - instalacyjne i wykończeniowe, na zabudowę meblową oraz prace 

instalacyjno - meblarskie - .................. lata 
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7. Przedmiot Zamówienia wykonam w ciągu ……….. tygodni od dnia zawarcia umowy. 

8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu 

składania Ofert. 

9. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10.  Oferta została złożona na………stronach. 

11. Niniejszym informuję, iż zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części 

Zamówienia: 

a ..............................................................................  

b ...............................................................................  

12.  Niniejszym informuję, iż informacje składające się na Ofertę, zawarte na stronach………….. 

   stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

        konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. * 

 
13. Wszelką korespondencję w sprawie Postępowania należy kierować na poniższy adres: 
 

Adres E-mail: ..................................................................................................................................................  

Nr telefonu: .....................................................................................................................................................  

Nr fax: .............................................................................................................................................................  

14. Integralną część Oferty stanowią: 

-  oświadczenia i dokumenty potwierdzającespełnianie warunków udziału; 

-  w postępowaniu oraz baku podstaw do wykluczenia; 

-  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

-  pełnomocnictwo do podpisania Oferty**. 

 
 
Data i miejsce: 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawc(y/ów) na 

podstawie właściwego rejestru/ewidencji działalności gospodarczej lub 

pełnomocnictwa) 

 

jeżeli informacje składające się na Ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to Wykonawca nie wypełnia pkt 12 

składane w sytuacjach wskazanych w SIWZ 


