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 Załącznik nr 1 do zaproszenia 

MPŚ-IX.262.3.2017 

FORMULARZ OFERTY                                                                                           

                                                                                            …………………………… dnia …………… 2017  r.     
 
Pełna nazwa Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr NIP ………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………… 

Nr faxu: ………………………………………………… 

e-mail:  ………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego        ………………………………………………… 

                                                                                                       

          Zamawiający:  Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku 

                                                                   ul. Dominikańska 5-9 

                                                                   76-200 Słupsk 

                                                                                                                                                                                                                        

 W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  w postępowaniu o wartości zamówienia nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie zadania pn. „Przygotowanie 

studium wykonalności dla projektu pn. “Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i 

adaptacja dwóch XIX w. zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne – 

Etap II Spichlerz Czerwony”., numer sprawy: MPŚ-IX.262.8.2017., przedkładamy niniejszą ofertę, 

oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w 

zaproszeniu. 

 

OFERUJEMY: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zaproszeniu do składania ofert za łączną cenę:  

netto: ...................... zł + podatek VAT …… % 

brutto (wraz z podatkiem VAT): .......................... zł 

słownie (brutto): .......................................................................................... zł, 

 

 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

http://www.muzeumkluki.pl/
mailto:muzeum@muzeum.slupsk.pl


 

1. Zamówienie wykonamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………………………………………….. 

2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania 

 zamówienia. 

3.  Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki akceptujemy i zobowiązujemy się 

w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa. 

5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

6. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. 

7. Posiadamy  wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizacje zadania.   

8. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

9. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

10. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

Zamówienia 

11. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych 

we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

12. Informacje dodatkowe: 

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

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

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

 

Załącznikami do niniejsze oferty są: 

1) ....................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................... 

3) ....................................................................................................................................... 

4)  
 


