
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

                     ………………………………………………………………………………………………………………...……… 

nazwa firmy 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 

adres 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 

Nr KRS/CEiDG 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 

telefon, faks, e-mail 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę montażu specjalistycznego obiektów na wystawie 

Misterium Światła w Muzeum Narodowym w Szczecinie realizowanej w ramach Programu 

Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu 

”Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla 

projektu „wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują 

dzieje i kulturę Pomorza”, 

w zakresie opisanym i zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym przedstawionym 

do wyceny. 

 

1. Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą:     

            

Cena netto: ………………………………………………..……zł 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

Kwota podatku VAT ….. % ……………………………….…… zł 
Cena brutto : ……………………………………………..……..zł 
Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
W tym koszt realizacji zamówienia poszczególnych elementów wynosi: 
1) Zgodnie z OPZ pkt. 1. Poz. 1 

Cena netto: ……………………………………………….zł 
Cena brutto : …………………………………………....zł 

2) Zgodnie z OPZ pkt. 1 poz. 2 
Cena netto:……………………………………………..zł 
Cena brutto : ……………………….…………..……..zł 

 

 

(Wykonawca) 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

(pieczęć wykonawcy) 



3) Zgodnie z OPZ pkt 1 poz. 3 
Cena netto:……………………………………………zł 
Cena brutto : ………………………………………..zł 

 
2. Oferuję termin wykonania zamówienia w okresie 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 
3. Oferuję okres gwarancji 12 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

 

4. Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

5. Akceptuję Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego w tym warunki i 

termin płatności w  nim określone, zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję jej warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

6. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy, zgodnie z Projektem 

umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w wyznaczonym przez  

Zamawiającego miejscu i terminie. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

8. Oświadczam/oświadczamy, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego   

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni. 

9. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: * tak/nie  

10. *Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 * Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte  

są w następujących dokumentach: …………………………………………. 

 

* Niewłaściwe skreślić   

    

 

 

 

     ………………………….         ……………………………………….. 

   miejscowość i data                               podpis  osoby/osób uprawnionej 

                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 


