
  
Załącznik Nr 1 do zaproszenia  

  

………………………………………  
(miejscowość i data)          

MPŚ-X.262.16.7.2021  
 
Muzeum Pomorza Środkowego  
w Słupsku  
ul. Dominikańska 5-9  
76-200 Słupsk  
  

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn: „ Modernizacja instalacji 

odgromowej na budynkach Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach” 

 przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze 

wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu do przedmiotowego postępowania.  

 

Wykonawca:  

nazwa firmy: …………………………………………………………………….………………… 
 
adres firmy: ..…………………………………….………………………………………………...  

kod, miejscowość, ulica, województwo  

Numer telefonu: ………………………….., Numer Fax: …………………….., 

…………………………… e-mail : ………………………………………………  

  

 
OFERUJEMY:  

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:  

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

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

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

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.  

  
  

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1) Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  
2) Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.  
3) Przedmiot zamówienia zrealizujemy w wymaganym terminie.   
4) Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.  

  
pieczęć wykonawcy 

  



5) Posiadamy niezbędne doświadczenie i kwalifikacje oraz potencjał techniczny umożliwiający 
wykonanie prac objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami 
obowiązującego prawa.  

6) Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy wykwalifikowanego 
personelu, posiadającego niezbędne do jego wykonania doświadczenie i kwalifikacje.  

7) Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia.  

8) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
9) Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do 

zaproszenia.  
10) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie 
realizacji przedmiotu zamówienia jest/są: 

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

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1.  Kosztorys ofertowy 
1. Pełnomocnictwo, upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik (tj. 

osoba upoważniona, nie wynikająca z dokumentów rejestrowych KRS lub CEiDG). 

. 

 

 

.................................... dnia ....................        
miejscowość   

 

 

 

 

............................................................. 

(podpis i pieczątka uprawomocnionego   
przedstawiciela Wykonawcy)

 


