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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
  
 

………………………………… 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

 

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) 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego: 
wykonania usługi polegającej na naukowym tłumaczeniu pisemnym z języka niemieckiego 

(pismo gotyckie) na język polski książki autorstwa Ulricha Jahna pt. "Hexenwesen und 

Zauberei in Pommern", Stettin 1886 oraz innych artykułów z zakresu etnografii z 

czasopism niemieckojęzycznych (czasopisma wydawane przed 1945 r.; częściowo pismo 

gotyckie). Tłumaczenie dokumentu wymaga użycia przez tłumacza odpowiedniej terminologii i 

słownictwa branżowego. Jakość tłumaczenia musi spełniać wymogi w zakresie przejrzystości, 

spójności i naturalności języka dla zadania w ramach Projektu:  „Wzmocnienie potencjału 

pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych 

wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców 

Pomorza i innych regionów Polski.” dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
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OFERUJEMY: 

1) Wykonanie  zamówienia za cenę ryczałtową: 

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

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

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

 

OŚWIADCZAM, ŻE   

zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

 

1. Deklaruję realizację przedmiotu zamówienia w terminie: do 28 czerwca 2019 r. 

2. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w 
projekcie umowy. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że zdobytam/tem konieczne informacje do przygotowania oferty.  

5. Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą na okres 30 dni od 

daty wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przeze 

mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

7. Oferta wraz z dokumentami zawiera ...............ponumerowanych stron. 
8. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 
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   ……………………… dnia ………………                              

       ……………………………………. 
      (miejscowość)                                                                                       (podpis i pieczątka   

         uprawomocnionego 

                                                                                                           przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 


