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Formularz Oferty - załącznik nr 3 do SIWZ

Do: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

ul. Dominikańska 25

02-738 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: „Wykonanie, zainstalowanie
i uruchomienie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – nr ref.
ZP/MJP/DW/3/2018

my niżej podpisani:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy:

2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto __________ zł (słownie
złotych: ________________________), powiększoną o podatek VAT w wys.___ %, tj.
za cenę brutto ___________ zł (słownie złotych: ____________________________ ).

2.2. 60-miesięczny okres gwarancji jakości dla całego zakresu przedmiotu
zamówienia.

3. Oświadczamy, że:

pieczęć adresowa Wykonawcypieczęć adresowa Wykonawcy
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4.1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wraz
z załącznikami oraz zmianami* i/lub wyjaśnieniami do Specyfikacji* i uznajemy
się za związanych określonymi w tych dokumentach postanowieniami i zasadami
postępowania.

4.2. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

4.3. W pełni i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie
zamówienia, w tym określone przez Zamawiającego warunki płatności.

4.4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, to jest przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert.

4.5. Wnieśliśmy wadium w wysokości _________ zł, w formie
______________________. Jednocześnie wskazujemy adres/ numer rachunku*
na który należy zwrócić wadium: ____________________________

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/ przy udziale podwykonawców
w następującym zakresie *:

a) ______________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót, nazwa i adres podwykonawcy)

b) ______________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót, nazwa i adres podwykonawcy)

* UWAGA! niepotrzebne skreślić

6. Oświadczamy, że, informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od ____ do
____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

7. Informujemy o dostępności wymaganych w Specyfikacji oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i
3 ustawy Pzp:

Nazwa oświadczenia lub dokumentu Adres strony internetowej na której dokument lub
oświadczenie jest dostępne w formie elektronicznej,
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne lub
numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia
u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył
oświadczenia lub dokumenty
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8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że Wykonawca jest/ nie jest* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym
lub średnim przedsiębiorstwem.

* UWAGA! niepotrzebne skreślić

10. Oświadczamy, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
i zawarł w ofercie oraz dokumentach i oświadczeniach składanych w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do
następującej osoby/ na poniższy adres:

Pan/i: _____________________

________________________________________________________________________

faks: __________________ , e-mail: ____________________________

12. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

1) ___________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________

5) ___________________________________________________________________

__________________, dnia __.__.2018 r.

                     _______________________________

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


