
PN/2017/08/05

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
MUZEUM ARCHITEKTURY we Wrocławiu

Ul. Bernardyńska 5, 

50-156 Wrocław

A. DANE WYKONAWCY

1.Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

………………………………

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: …………… kod: …………...miejscowość: ……………..

3. Adres do korespondencji:

Ul.  ………….. kod: ………….. miejscowość: …………………..

4. NIP: ……………………….. 5. REGON: …………………..

6. TEL: …………………….. 7. FAX: ……………………….

8. MAIL: ………………………………

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ………………………………

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy): 

Partner 1) Nazwa Partnera:

……………………………..

Partner 2) Siedziba Partnera:

ul: ……………… kod: ……………………… miejscowość ……………………

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferta dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa obszarów magazynów dzieł sztuki i prace
remontowe w pomieszczeniach warsztatów w Muzeum Architektury we Wrocławiu”.

C. CENA
Oferujemy wykonanie całości  przedmiotu zamówienia za  CENĘ OGÓŁEM BRUTTO zawierającą należny

podatek VAT.

Cena brutto wraz z podatkiem VAT …………………………….. PLN .

(słownie: …………………................................…………)

Cena zawiera podatek VAT w wysokości …. %

D. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do

SIWZ w tym ze wzorem umowy,  akceptuje  je  bez zastrzeżeń oraz uzyskał  informacje  konieczne do

przygotowania oferty.

2. Zobowiązujemy  się,  w  przypadku  przyznania  nam  zamówienia,  do  zawarcia  umowy  na  warunkach

określonych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Oferujemy  termin  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy:  .........................

(Słownie:................................................................................dni).

4. Oferujemy okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy:  ............ (Słownie:.....................................lat).
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E. WADIUM
Potwierdzamy  wpłatę  wadium  w  wysokości  ………………..,  w  dniu  ………………,  w  formie

………………….

Dyspozycja dotycząca zwrotu wadium ……………………………………

F. PODWYKONAWCY

Zamówienie zamierzamy zrealizować sami/przy udziale wymienionych niżej podwykonawców:

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM 

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

G. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając  z  uprawnienia  nadanego  treścią  art.  8  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,

z dnia 29.01.2004r. zastrzegamy, że informacje:

……………………………………………………………………..............................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................................................................

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)  i nie

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Uwaga:  Zastrzeżone informacje  winny  być  odpowiednio  oznaczone na  właściwym dokumencie  widocznym napisem

„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone

stosowne odsyłacze. Wraz z zastrzeżeniem Wykonawca  ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa.

 ………........………......., ..........................               
      miejscowość, data

                                                                    ..........................................................
            (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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