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    Załącznik nr 2 do 
zaproszenia 

………………………………… 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:    Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
  76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
  faks: 59 842 65 18 
   e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl 

 
 
WYKONAWCA:    …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

  województwo: ……………………………………… 

  fax: ……………………………………………………… 

  adres e-mail: ………………………………………… 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na „Dostawę maszyn stolarskich, dostawę sprzętu 

konserwatorskiego oraz dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku” :przedkładam niniejszą ofertę cenową, oświadczając jednocześnie, że zrealizuję zamówienie 

zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu. 

 

OFERUJEMY: 

1. Wykonanie I części  przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto : 

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

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

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

2. Wykonanie II części przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto : 

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

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

(słownie brutto: ...............................................................................................................................),  
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3. Wykonanie III części przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto : 

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

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

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

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia  Liczba szt. Koszt ogółem 

C. netto, c.brutto 

1. Obrabiarka wieloczynnościowej  wraz 

z transportem i uruchomieniem 

1 szt.  

2. Odciągi wiórów wraz z transportem 1 szt.  

3. Piły taśmowej wraz z transportem 1 szt.  

4. Regulowanego stołu roboczego wraz z 

transportem 

1 szt.  

5. Stołu podświetlanego 1 szt.  

6. Wanno-stołu niskociśnieniowego 1 szt.  

7. Folii świecącej wraz z kosztami przesyłki 1 szt.  

8. Kasety do uzupełniania masą papierową 1 szt.  

9. Kautera z termostatem 1 szt.  

10. Stanowiskowych odciągów pyłów i oparów 3 szt.  

11.     Sprzęt komputerowy (jednostka centralna, 

monitor, klawiatura, myszka) 

1 kpl.  

RAZEM  

 Podział na części:                                                                cena netto                    cena brutto 

I. Zakup maszyn stolarskich (poz.1-4).  

1. Obrabiarka wieloczynnościowa - 

2. Odciąg wiórów - 

3. Piła taśmowa - 

4.Regulowany na wysokość stół roboczy – 

Razem część I zamówienia wynosi:           ……………………..           ………………………. 

  

II. Zakup sprzętu konserwatorskiego (poz.5-10).  

5. Stół podświetlany   - 

6. Wanno-stół niskociśnieniowy  - 
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7.Folia świecąca  - 

8. Kaseta do uzupełniania masą papierową  - 

9.Kauter z termostatem    - 

10. Stanowiskowe odciągi pyłów i oparów   - 

Razem część II zamówienia wynosi :          …………………………         ……………………. 

  

III. Zakup sprzętu komputerowego.  

11.Sprzęt komputerowy (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz):  

a) komputer: płyta główna-ASRock B150M PRO45, B150, DualDDR4-2133, SATA3, HDMI; procesor INTEL 
CORE17-6700, pamięć RAM-2X Corsair ValueSelect 8GB 2133MHz DDR4 CL15 1.2V; dysk twardy TOSHIBA 
2TB 7200 32MB SATA600; dysk SSD-P4 INTEGRAL120GB SSD; nagrywarka- DVD RW LG; obudowa- 
SILENTIUM PC M35, zasilacz- CORSAIR VS450W; oprogramowanie- WINDOWS 10 64 BIT PL OEM;  

b) monitor: BENQ GW2270 VS22”FULLHD;  

c) klawiatura: LOGITECH K120; myszka: LOGITECH M90 

 razem część III zamówienia wynosi :           ………………….   

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. 

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

zamówienia. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
   ……………………… dnia ………………                               ……………………………………. 

    (miejscowość)                                                                      (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


