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Załącznik nr 2 do SWZ
ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1
15-121 Białystok

FORMULARZ OFERTY
Ja /my* niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: …………………………………………………………………………………………………
Kraj: …………………………………..………
REGON …….…………………………….…
NIP ………………………………………..…….
TEL.: …………………….………………………
Adres skrzynki ePUAP: ………………………….……………………………
adres e-mail: …………………………………….……….………………….…
(adres na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

Rodzaj Wykonawcy:
□ mikroprzedsiębiorstwo1,
□ małe przedsiębiorstwo1,
□ średnie przedsiębiorstwo1,
□ jednoosobowa działalność gospodarcza,
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
□ inny rodzaj.
1

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 162).

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.
„Wykonanie wyposażenia sali wystaw czasowych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
wartość zamówienia

podatek VAT

Cena oferty

(cena netto)

(stawka 23 %)

(brutto)

cena oferty (brutto) słownie: …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
akceptujemy warunki w niej zawarte;
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2) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty;
3) oferujemy skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o:
a) 1 tydzień*,
b) 2 tygodnie*
c) 3 tygodnie*
d) 4 tygodnie*
W przypadku braku wykreślenia którejkolwiek z opcji, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca
oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 24 tygodni od daty zawarcia umowy i w
takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w powyższym kryterium.
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
5) akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6) wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców**/przy udziale
podwykonawców**
...................................................................... - ...............................................................................
...................................................................... - ...............................................................................
nazwa podwykonawcy

zakres powierzonych podwykonawcom prac

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
5. Do oferty załączamy:
1) ........................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………., …………………………….
miejscowość i data
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
* niepotrzebne skreślić
** 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 Wykonawca nie
składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie)

