
Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy STM-ZP.271.2.2018 

 

Strona 1 z 3 

  

 

   

( pieczątka Wykonawcy )  (data ) 

 

FORMULARZ OFERTY 
SKŁADANY DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Część I Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postepowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej 
STACJA MUZEUM 

ul. Towarowa 3 

00-811 Warszawa 

NIP: 701-05-33-090 

REGON: 362828690 

RIK: 35/15 

Email: sekretariat@stacjamuzeum.pl; zamówienia.publiczne@stacjamuzeum.pl 

www.stacjamuzeum.pl  

  
2. Tytuł zamówienia:  

„Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III” 

 

3. Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: STM-ZP.271.2.2018 
 

Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy 
 

A: Informacje na temat Wykonawcy: 
 

 Nazwa Wykonawcy:  

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

Adres pocztowy:  …………………………………………………………………………………………………….….……….. 

NIP ………………………………………….. 

REGON: ……………………………………. 

 

Oferuję wykonanie  

  
 Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III 

 

określonej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za: 

 
Cenę netto: ............................................................................................................................... zł  

+ podatek VAT /23%/ .............................................................................................................. zł 

cena brutto:................................................................................................................................ zł 

słownie: ........................................................................................................................................ 

Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ rozdz. III, tj. w terminie 

do 30 listopada 2018 r. 

 

Na wykonane prace oferuję gwarancję na okres ……….. miesięcy od dnia ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy  (słownie ……………………………… miesięcy)*, przy czym minimalny okres 
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gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami SIWZ wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy. 
 

*należy wskazać oferowany okres gwarancji: min. 36 miesięcy gwarancji od dnia ostatecznego 

odbioru. 

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się ze Dokumentacją techniczną, uzyskałem konieczne  informacje do przygotowania 

oferty oraz nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 
2. Akceptuję treść wzoru umowy, którą w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę na określonych  

w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
3. Oferta jest jawna w całości.*/ Zastrzegam, że nie mogą być udostępnione poniższe   informacje*:     

………………………………………………………..……...………………………………………… 
     * (niepotrzebne skreślić). 
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminach określonych przepisami ustawy Pzp.         
5. Wyliczenie ceny oferty sporządziłem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 

Rozdziale XV niniejszej specyfikacji . 

6. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności za wykonane roboty w ciągu 30 dni kalendarzowych, 

licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.  

7. Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp informujemy, że wybór naszej oferty prowadzi do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ………………… i wartości netto 

……….………*) 
(należy wskazać nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,                          

oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku) 

 
8. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam, za wyjątkiem robót: 
  ..................................................................................................................................................... 

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

                                                  (określić rodzaj robót) 

Uwaga: 

W przypadku nie zatrudniania podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zadanie wykonane będzie 

w całości siłami własnymi 
9. Oświadczamy, że osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

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

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

 

 
Część III: Informacje dotyczące wadium 

 

1. Wadium w kwocie …………….. zł zostało wniesione w dniu 

…….…..…...…….…...... 

W formie....................................................................................................................................... 

2. Nazwa banku, nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium, wniesione w pieniądzu: 

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

...............*) 

3. *) niepotrzebne skreślić 

4.  
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Część IV Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Oferta zawiera: .............. ponumerowanych stron. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: ...................................................... 

 

Numer faksu: .......................................................... 

 

E-mail: .................................................................... 

Ofertę podpisano dnia ............................. 

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

pieczątka i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty oraz wykazy: 

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

3. .................................................................... 

4. .................................................................... 

5. ..................................................................itd. 

 

 

 

 

....................., dnia ................. 

  

 

 

 

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

pieczątka i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania 

Wykonawcy 
 


