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Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający:
Muzeum Zamkowe w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

FORMULARZ OFERTY – po zmianie

Ja/my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………….…………………………………………….............................................................
(imię, nazwisko, stanowisko//podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia)
Adres*……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Kraj* …………………………………………………………………
Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy*…………………………………………………………………………………………….
Adres skrzynki e-mail Wykonawcy* ……………………………………………………………………………………………..
(na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)
NIP* ….………………………………………………………………
REGON* ……………………………………………………………
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa
ochrony obiektów i budynków, dozór wystaw i sprzątanie sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku
- znak sprawy ZP.2611.19.2018.bm, składam/y ofertę za:
1. wynagrodzenie (cena oferty) brutto: …....................................... zł, w tym podatek VAT ................%, netto:
……………………………………………… zł.
1.1. Cena oferta została obliczona na podstawie poniższej tabeli:

Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

Ochrona obiektów i budynków
historycznych
Dozór wystaw i sprzątanie sal
wystawienniczych

2.

Ilość
Planowana
ilość osób roboczogodzin
01

02

36

79.056

57

113.393

Stawka
netto
zł/r-g
03

R A Z E M CENA OFERTY

Wartość netto
(zł) całej pozycji
(kol. 02 x kol.
03=kol. 04)
04

Podatek
VAT
(%)
05

Wartość brutto
(zł) całej pozycji
(kol. 04 x kol.
05=kol. 06)
06

¯
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2. Oświadczamy, że czas dojazdu grupy interwencyjnej wynosi …..…. minut, licząc od momentu otrzymania
zgłoszenia o konieczności dojazdu grupy interwencyjnej (należy wpisać zgodnie z pkt 13.3.2. SIWZ).
3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załączników i nie
wnosimy uwag do ich treści oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w nich
warunków.
4. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu …….……………….. r. w formie ………………...…. ……….…………………….
Zwrotu
wadium
prosimy
dokonać
na
konto:
……………………………
lub
na
adres:
………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
5. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia/usługę zrealizujemy począwszy od dnia 01 marca 2019 r.
wyczerpania kwoty, o której mowa w pkt. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2020 r.

do

5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń w tym zawarte warunki
płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach w nim
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w formie ……………….…………………………. do dnia zawarcia umowy.
8. Oświadczam(y), że
przedsiębiorstwem.

jesteśmy/nie

jesteśmy**

mikroprzedsiębiorstwem

bądź

małym

lub

średnim

9. Oświadczam(y), że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot zamówienia zamierzamy
realizować sami/przy udziale Podwykonawstwa**
Podwykonawcy/om zostanie powierzone do wykonania następujące/y zakres/y zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podwykonawcą będzie:
firma
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Oświadczam/my, że usługi dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić/nie będą prowadzić** do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku
potwierdzenia, że usługi dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podane powyżej w tabeli ceny są
cenami netto – …………………………………………....(należy wskazać pozycje).
11. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
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) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

12. Oświadczam(y), że nasza oferta składa się z ............ stron kolejno ponumerowanych i podpisanych.
13. Załącznikami do niniejszej OFERTY są:
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1. .................................................................................................................................... str. …………………………………….
2. ..................................................................................................................................... str. …………………………………...
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Miejscowość..............................., dn. ..............................

..................................................................................................
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem
i nazwiskiem Wykonawcy/Wykonawców)

Informacja dla WYKONAWCY:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
* przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
** niepotrzebne skreślić
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