Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Roboty budowlane na potrzeby wystawy „„Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle
losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej””
przedkładamy niniejszą ofertę
1.

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
ul. Gdańska 13
90-706 Łódź
2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Lp.

3.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

NIP

REGON

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]

Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1.

4.2.
4.3.

1
2

zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki
w niej zawarte;
gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią OIWZ,;
w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.
1

akceptujemy i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki wymienione we wzorze umowy;
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia]3;
4.6. nie
uczestniczę(ymy)
jako
Wykonawca
w
jakiejkolwiek
innej
ofercie
złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy;
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy;
4.9. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji
4.10. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
4.4.
4.5.

Lp.

Część zamówienia

Firma podwykonawcy

1
2
4.11. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom…………………………
4.12. Wykonawca informuje, że:
4.13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 4
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5.

CENA OFERTY

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
5.1.
5.2.
a)

gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz zmiany jej treści,
cena mojej (naszej) oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena oferty brutto

Cena oferty netto

Cena oferty powinna być zgodna z ceną zaoferowaną w „Formularzu asortymentowo- ilościowo-cenowym”
5.3. Termin wykonania umowy
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn Roboty budowlane na potrzeby wystawy „„Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na
Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej””oświadczam
(oświadczamy), że:

a. Wykonawca oświadcza, iż wykona prace wynikające z Zamówienia do dnia ……..

3

niepotrzebne skreślić

4

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2

………………………………..
Miejscowość / Data

…………………………………………….
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

3

