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Załącznik  nr 1 do  zaproszenia 
 
............................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
ZAMAWIAJĄCY:     Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku 

                                76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 31a 

 tel./fax: (59) 842-56-74   , NIP-839-17-76-423 

                                www.baltic-gallery.art.pl 

 
WYKONAWCA:    .................................................................................. 

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

 …………………………………………………………. 

 (pełna nazwa/ firma, adres) 

 tel.: .......................................................................... 

 adres e-mail: ………………………………………… 

 Reprezentowany przez : 
  
 ……………………………………………………….. 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania) 

 

 Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert  na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,  na  wykonanie prac remontowo - budowlanych , 

polegających  na : „Wymianie dwóch jętek konstrukcyjnych więźby dachowej na elewacji szczytowej 

zachodniej zabytkowego budynku Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo 8 wraz z 

zabezpieczeniem przed ptakami”, wpisanego do rejestru zabytków woj. pom. pod nr A-55,  przedkładamy 

niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi  w 

zaproszeniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu o wartości zamówienia do  kwoty określonej w art. 4 pkt 8 

ustawy PZP. 

 

OFERUJEMY 

 

Wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną: 
 
cenę ryczałtową netto ............................ zł + podatek VAT ………..%, tj. ............................. zł 

cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) ......................................... zł 

(słownie złotych  brutto: ......................................................................................................................................................) 

OŚWIADCZAMY, ŻE : 

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania niniejszej oferty. 

3. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować  zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w następującym terminie: ………………………, zgodnym                    
z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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5. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami oraz przepisami prawa. 

6. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przedłożymy kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,  z 
uwzględnieniem kosztu użytych materiałów. 

7. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na  36  miesięcy od daty bezusterkowego odbioru  
ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do zaproszenia. 

9. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

10. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

11. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert. 

13. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania 

umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są........................................................................................, 

co wynika ze stosownych dokumentów. 

14. Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

15. Posiadamy wymagane uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.  

16.  Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

17. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

18. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w przypadkach określonych  art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (przepis stosuje się odpowiedni) .  

19. Oświadczamy, że 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 postępowania: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

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

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

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

 

 

 

.......................... dnia ..........................                                                                         ………..................................................... 
      (miejscowość)                                                                                                                     (podpis i pieczątka uprawomocnionego 
                                                                                                                                                      przedstawiciela Wykonawcy) 


