ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
numer sprawy: 3/2019

____________________________
Pieczęd firmowa wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
I. DANE WYKONAWCY
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: ______________________________________
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
NIP Wykonawcy ________________________ REGON Wykonawcy _________________________
PESEL ______________________________ (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą)
Dane teleadresowe, na które należy przekazywad korespondencję związaną z niniejszym zamówieniem:___________
_______________________________________________________________________________________________
telefon __________________faks __________________ e-mail: ______________________________________

II OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nawiązując do ogłoszonego postępowania na:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap
III w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego(numer sprawy: 3/2019) przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
1. oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ, za cenę ryczałtową ogółem brutto::
Cena brutto: ______________________zł. (słownie: ____________________________________________zł.
Kwota podatku VAT ____ % ________ zł.
Cena netto: ______________________ zł. (słownie: ____________________________________________zł.

2. W ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” załączam/my / nie
załączam/my (niepotrzebne skreślid) do oferty dodatkowy załącznik na Formularzu pn. „Wykaz osób, dla potrzeb oceny
ofert w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, do oceny przez
Zamawiającego.

III. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam/my, że zapoznałem się ze SIWZ i jej załącznikami, akceptuję jej warunki, nie wnoszę do niej zastrzeżeo
oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
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3. Oświadczam/my, że uważam się za związany niniejsza ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od
ostatecznego upływu terminu do składania ofert.
4. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
5. Oświadczam/my, że podwykonawcom zamierzam/my powierzyd częśd zamówienia obejmującą wykonanie prac w
zakresie:
Zakres rzeczowy – określenie części zamówienia, która
zostanie powierzona podwykonawcom
(należy podad również wartośd lub procentową częśd
zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy)

Informacja o podwykonawcach
(o ile znani w chwili składania oferty)

6. Bank i numer konta, na które należy zwrócid wadium (jeżeli dotyczy) _________________________ .
7. Oświadczam/my, pod rygorem wykluczenia z postępowania a także pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297
k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załączonych do niej dokumentach są kompletne,
prawdziwe i dokładne w każdym szczególe i opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzieo otwarcia ofert.

IV. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA
1. Akceptuję/emy wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązuję się podpisad umowę w oparciu o jego treśd,
w terminie i w miejscu określonym przez Zamawiającego.
2. Akceptuję/emy, w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

V. INFORMACJE
1. Informuję/my, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018, poz. 1986), że wybór naszej oferty nie będzie/będzie(niepotrzebne skreślid) prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ________________________ (Wpisad nazwę/rodzaj towaru lub
usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego) objętych przedmiotem
zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartośd netto (bez kwoty podatku)
będzie wynosiła ______________________ zł. (Wpisad wartośd netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub
usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych powyżej).
Art. 91 ust. 3a.ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017) ust. 3a.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzid do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego
powstania, oraz wskazując ich wartośd bez kwoty podatku.
2. Oświadczam/my, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ___________________ stanowią tzw.
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wypełnid, o ile
dotyczy).W przypadku zastrzeżenia części oferty należy wykazad, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Jeżeli wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
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Zamawiający będzie uprawniony do ujawnienia zastrzeżonych informacji osobom trzecim, bez żądania dodatkowych
wyjaśnieo od Wykonawcy.
3. WYKONAWCA NALEŻY DO KATEGORII MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW*: TAK / NIE (niewłaściwe skreślid)
*
- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 mln. EUR
- Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR

VII. SPIS TREŚCI
Oferta została złożona na _______________________________ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
___ do nr ____. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
6. _________________________________________
7. ….

(miejscowośd, data)

(imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej
reprezentowania Wykonawcy)
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