
Znak sprawy: DAF.261.165.2020 
Wykonawca: 
 
 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy) 

Zamawiający: 
Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Henryka Sienkiewicza 26 
15-092 Białystok 

FORMULARZ OFERTY 
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro netto 

 
I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elektromechanicznego depozytora  
na 80 kluczy wraz z 8 skrytkami w technologii bezstykowej RFID służącego do bezpiecznego 
przechowywania kluczy i depozytów oraz szkolenie z jego obsługi dla Muzeum Pamięci Sybiru. 
 
1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto:....................................zł, podatek VAT …………………………………...zł  
cenę brutto:.......................................zł. 
słownie brutto: ................................................................................................................................zł. 
 

L.p. Funkcja/cecha oferowanego depozytora TAK NIE 

 (proszę o zaznaczenie znakiem „X” w 
odpowiedniej rubryce) 

1 Możliwość zamiany paneli kluczowych na 
skrytkowe i odwrotnie 

  

2 Zamieszczenie na drzwiach depozytora logo 
Zamawiającego 

  

3 Sterylizujące oświetlenie UVC działające 
przy zamkniętych drzwiach 

  

 
 

2. Deklaruję: 
a) termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy 
b) okres gwarancji: 24 miesiące 

3. Oświadczam, że: 

• zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

• w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego, 

• wykonam przedmiot zamówienia w całości/* w części - 

• wykonam przedmiot zamówienia samodzielnie/* powierzę część wskazaną lub całość 
zamówienia podwykonawcom, których wykaz załączam do formularza ofertowego, w którym 
szczegółowo wskażę, któremu podwykonawcy powierzę część zamówienia. 



• Zapoznałem się z Regulaminem Udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych  
w Muzeum Pamięci Sybiru i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, 

• Oświadczam, że w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty nie został wydany 
prawomocny wyrok sądu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i na 
podstawie którego toczy się w stosunku do nas postepowanie egzekucyjne, 

• Pozostaję związany niniejszą ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 

 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ................................................................... 
2) ................................................................... 
3) ................................................................... 
 
……………….., dn. ......................................  
 
 
 ……........................................................................... 

         podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 
                   do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
*) niepotrzebne skreślić 
 


