
Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

MPŚ.IX.262.4.2020 

 

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 złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie 

przekraczającej 30 000 euro na „Wsłuchani w Witkacego. Modernizacja i dostosowanie ekspozycji w 

Białym Spichlerzu - nagrania do audioprzewodników” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając 

jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Zaproszeniu do 

składania ofert. 

 

OFERUJEMY 

 

Przygotowanie i nagranie podstawowej ścieżki zwiedzania w języku polskim za cenę: 

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

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

słownie: ....................................................................................  

Przygotowanie i nagranie rozszerzonej ścieżki zwiedzania w języku polskim za cenę: 

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

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

słownie: .................................................................................... 

Przygotowanie i nagranie podstawowej ścieżki zwiedzania w języku angielskim za cenę: 

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

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

słownie: ....................................................................................  

Przygotowanie i nagranie rozszerzonej ścieżki zwiedzania w języku angielskim za cenę: 

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

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

słownie: ....................................................................................  

Przygotowanie i wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę: 

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

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

słownie: .................................................................................... 

 

Załączamy referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w ilości …. szt. 

 

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy do nie go zastrzeżeń. 

2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty. 

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

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. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

                    (miejscowość)           (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

              przedstawiciela Wykonawcy) 

 


