Załącznik Nr 1do SIWZ
..........................................................
Miejscowość i data
....................................................................................
Nazwa i adres oferenta
Numer oferty nadany przez
Komisję Przetargową
Muzeum Historyczno – Archeologiczne w
Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

OFERTA
Data sporządzenia oferty: .............................................................
Nazwisko lub firma (nazwa) oraz adres pocztowy Wykonawcy:
…...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Numer telefonu ......................................................... i telefaksu ..............................................................
REGON - numer: ............................................... NIP - numer: ................................................................
W nawiązaniu do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o:

Przetargu nieograniczonym na wybór Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Zwiększenie
dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez
poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich”.
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
za
kwotę
ryczałtową
brutto
…………………..………….
zł
(słownie:
……………………................................................................................................................………)
1. Zamówienie wykonamy w określonych w SIWZ terminach.
2. Termin płatności wynosi ………dni.
3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń, zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
złożenia oferty, uznając je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, wniesiemy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie
……………… zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są
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7.
8.

9.
10.

ponumerowane i cała oferta składa się z .................... stron.
Oświadczamy, że załącznikami do oferty są niezbędne, aktualne i ważne dokumenty wymienione w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Części zamówienia, które wykonywać będą podwykonawcy …………………….………..
……………………………………………………………………………………..……………………
………………………… firma podwykonawcy: …………………………………………………
Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
Informujemy iż nasza oferta zawiera/nie zawiera* informacji zastrzeżonych jako tajemnicę
przedsiębiorstwa.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1 …………………………………
2 …………………………………
2 …………………………………
4 …………………………………
5 …………………………………
6 …………………………………
7 …………………………………
8 …………………………………
9 …………………………………

...........................................................................................
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia
woli w imieniu oferenta
Uwaga:
* - odpowiednie skreślić
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