
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  MPP-02-2019 

  

Zadanie pt. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego za cenę 
ryczałtową: 

netto: 
w kwocie netto złotych: ________________________________________________ 

(słownie: ___________________________________________________________) 

 

w kwocie brutto złotych: _______________________________________________ 

(słownie: ___________________________________________________________) 

 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ 

zł 

(słownie: ___________________________________________________________) 

 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu 



Oferujemy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji: 

 

 
Lp 

Asortyment j.m. 

Cena 
jednostkow

a PLN 
netto/rbh 

Planowana 
ilość. 

 

Cena 
jednostko
wa PLN 

brutto/rbh 

Cena łączna 
usługi objętej 
prawem opcji 

PLN netto 
(poz. 4 x poz. 

5) 

Cena łączna 
usługi objętej 
prawem opcji 
PLN brutto (poz. 
5 x poz. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

Usługa ochrony 
objęta prawem 
opcji 

 
rbh  

 
182  rbh 

 

  

 

 

1) Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia. 

2) Czas reakcji grupy interwencyjnej: ………… minut  

3) Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług,  

Rodzaj towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług:  
_____________________________________________________________  

Wartość ww. towaru lub usług bez kwoty podatku wynosi: __________________ PLN. 

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem, w tym także ze Projektem Umowy 
i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W 
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem Umowy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Ogłoszeniu. 

 

6) Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy 
zlecić następującym podwykonawcom: 

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  



Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie i 
pozostałych dokumentach 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

8) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek3: 

__________________________________________________________________ 

9) 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(y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 
* - niepotrzebne skreślić 

                                                           
2 Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji 
3 Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu 


