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Załącznik nr 2 do SIWZ 

-------------------------------------- 

Pieczęć firmowa wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

DANE WYKONAWCY: 

ZAREJESTROWANA NAZWA ADRES WYKONAWCY: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEL…………………………………………………………………………….FAX………………………………………………………………………………………………… 

REGON:……………………………………………………………………..NIP……………………………………………………………………………….………………… 

E-MAIL:……………………………………………………………………… 

OSOBA DO KONTAKTÓW: 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………….TEL…………………………………………………………………………………………………. 

PEŁNOMOCNIK DO REPREZENTOWANIA W POSTĘPOWANIU I ZAWARCIA UMOWY (wypełnić, o ile dotyczy; min. w 
przypadku składania oferty wspólnej - konsorcja, spółki cywilne) 

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………….. TEL…………………………………………………………………………………………………. 
SIEDZIBA: 

ul……………………………………………….. kod…………………………….miejscowość…………………………………………………………………………… 

OFERTA NA 
 
Wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej  oraz iluminacji Muzeum Współczesnego 
Wrocław 
 

Po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego składamy ofertę i oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

Cena oferty brutto:……………………………………… zł 

 
słownie :……………………………………………………………………………………………………………………złotych brutto. 
 
Stawka VAT………% 

 

 

Cenę oferty została obliczona zgodnie z zapisami Działu XII SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny" w oparciu o Opis 

przedmiotu zamówienia - dokumentację projektową oraz warunki przedstawione w SIWZ, w tym we wzorze umowy. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte. 



 

2. Oświadczamy, że deklarowany przez nas okres gwarancji na wykonane roboty budowlane przebudowy części 
ekspozycyjnej i wejściowej  oraz iluminacji Muzeum Współczesnego Wrocław, wynosi: 

1) dla robót budowlanych - _____ m-cy. 

2) dla urządzeń - 24 m-ce. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy go i nie 
wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych 
uwag. 

5. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane 
z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom: 

 

8. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach:………………stanowią tzw. tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wypełnić, o ile 
dotyczy): 

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami SIWZ do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania 
umowy Kosztorysu ofertowego oraz kopie dokumentów dot. uprawnień osób wykonujących zamówienie (wg 
załącznika oferty - Wykazu osób) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z 
potwierdzeniem członkostwa osoby we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932). 

10. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenie z postępowania a także pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 
k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załączonych do niej dokumentach są 
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe i opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień 
otwarcia ofert. 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

- ……………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………. 

 

12. Ofertę niniejszą składamy na ………………stronach, kolejno ponumerowanych. 

 

 

 

…………………………………………… 

       (miejscowość, data) 

       ………….…………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

l.p. Cześć przedmiotu zamówienia zlecana podwykonawcy 

  


