………………………………………….., dn. ………………………………..

WZÓR OFERTY

Nazwa firmy /Imię i nazwisko ....………...…………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu oraz fax ……………………..………………………………………………………………….………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………..…………
NIP / PESEL……………………………………………………………………………………………..………….
REGON ……………..…………………………………………………………..………………………………….
KRS / CEiDG……………………………..……………………………………..………………………………….
Reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………….......................................…….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia
zadania pn.:
Zewnętrzny system wystawienniczy do Muzeum Twierdzy Toruń
Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszym postępowaniem - zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za następujące kwoty:
Lp.

1.

przedmiot

Cena netto

Kwota podatku
VAT

Cena brutto

System wystawienniczy

1. Parametry ścianki ekspozycyjnej:
a. wysokość: ………………………………
b. szerokość: ……………………………..
c. materiał podstawy: ………………………
d. podstawa zawiera osłonkę: tak/nie
e. ilość rowków w profilu: …………………
f. kolor: ……………………………..
g. grubość planszy do wsunięcia w szczelinę ramy (od-do): ………………………
2. Okres gwarancji – zgodnie ze wzorem umowy.
3. Oświadczam, że akceptuję warunki związane z ostatecznym terminem wykonania zamówienia
i zobowiązuję się go przestrzegać.
4. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
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5. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.
6. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
8. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi
we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………
10. Oświadczam, że podana przeze mnie cena obejmuje wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia.
11. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.
12. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest Pan/Pani:
………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
………………………………………….
Podpis wykonawcy

Oświadczam, że nie jestem/jestem* osobowo i kapitałowo powiązany z Zamawiającym.

………………………………………….
Podpis wykonawcy
*niewłaściwe skreślić
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