
 

ROZDZIAŁ II 
FORMULARZ OFERTY  

 
dla zamówienia: 

WYKONANIE ŚCIANY PAMI ĘCI KU CZCI OFIAR „GRUDNIA 70”W SZCZECINIE 
 

 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy OFERTA  

Muzeum Narodowe w Szczecinie  

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania: 

WYKONANIE ŚCIANY PAMI ĘCI KU CZCI OFIAR „GRUDNIA 70”W SZCZECINIE 
 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

.................................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz 

.................................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
1. SKŁADAM/ SKLADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Dokumentacją projektową oraz 

STWiORB i potwierdzamy jej kompletność i wystarczalność do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. OFERUJĘ/ OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:.............................PLN. 

(słownie brutto:.................................................................................................), tj.  

netto……………………(słownie ……………………) PLN   

plus podatek VAT w wysokości ……………………….. (słownie;……………………..) PLN 

wg dołączonego do oferty kosztorysu szczegółowego.  



5. ZOBOWIĄZUJĘ/ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  

……….. dni od dnia podpisania umowy . 

6. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. UDZIELAM GWARANCJI oraz rękojmi za wady na zasadach wskazanych w SIWZ na okres: 60 

miesięcy. 

8. UWAŻAM/ UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 15 000,00 złotych w    

formie/formach …………………………………………………………………….. 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr        

................................................................................................................................................... 

w banku …………………………………………………. 

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*. 

Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującej części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10.   OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: 

............................................................................................................................... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

11. się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że 

zapoznaliśmy 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres: ............................................................................................................................................., 

 nr faksu........................................................................ 

13. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.................................. stronach. 

................................................. dnia ..................... 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

 
 

*Niepotrzebne skreślić 


