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Załącznik nr 1 do zaproszenia 
MPŚ-III.262.1.2018 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
1. Dane Wykonawcy 

Nazwa:     .....................................................................................   

Siedziba: ....................................................................................     

Numer telefonu: ................................................   

Numer faksu: ................................................  
  
2. Dane Zamawiającego 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
ul. Dominikańska 5-9 
76-200 Słupsk 

 
 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na druk z dostawą plansz wystawowych 

według poniższego  zestawienia dla Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - Oddziału 

Etnografii  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przedkładamy niniejszą ofertę, 

oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami 

zawartymi w Zapytaniu. 

 

OFERUJEMY 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

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

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

                słownie: …………………………………………………………………………  

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty. 

3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi Zaproszeni w 

wymaganym terminie. 

4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa. 

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

przedmiotu zamówienia. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu. 

7. Akceptujemy warunki umowy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2. do 

Zaproszenia.  

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

określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu 

zamówienia jest/są: …………………………………………………co wynika ze stosownych 

dokumentów. 

 



2/2 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 

5. ................................................................. 

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej jako RODO, informuję, iż: 
1) Administratorem danych Wykonawcy jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. 
Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk, jako Zamawiający. 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można 

się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: 

iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1) 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu wybrania najkorzystniejszej oferty oraz 

podpisania umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, 
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, 
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, 
6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała 
odrzuceniem oferty oraz odmową zawarcia umowy. 

 

 

.......................... dnia ..........................                                           ................................................ 

              (miejscowość)        (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

                                                                                                                                                        

          przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 


