Obowiązujący Załącznik Nr 2 Formularza oferty w związku ze zmianami do SIWZ z dnia
28.10.2011 r.

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty w postępowaniu na zadanie:
„Całodobowa usługa fizycznej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach
przy al. W. Korfantego 3”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

MŚ-ZP-DT-333-20/11

1. ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM ŚLĄSKIE , al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice.
2. WYKONAWCA/CY – niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa/y Wykonawcy/ów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres/y Wykonawcy/ów –
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………...........................................................

Tel. - ................................................; fax - ...............................................................................
3. Ja/my niŜej podpisany/i oświadczam/y, Ŝe:
1) zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;
2) gwarantuję/gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian;
3) cena mojej/naszej oferty za realizację ww. zamówienia wynosi:
Cena netto za jeden miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia ……………………….. zł;
Słownie (…………………………………………………………………………………………………../100)
Podatek …….% VAT……………………..zł;
Cena brutto za jeden miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia …………………………. zł;
Słownie (…………………………………………………………………………………………………../100)
Łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia [cena za jeden miesiąc x 12
miesięcy] ………………………… zł
Słownie (…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………./100)
Podatek …………%VAT…………………….. zł;

1

Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia [cena za jeden miesiąc x 12
miesięcy] ………………………….. zł
Słownie (…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………/100)

Uwaga:
Obliczenie ceny z uwzględnieniem zapisów pkt 12). SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”.
Ceny winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
4) oferuję/my termin realizacji zamówienia z uwzględnieniem zapisu pkt 4) SIWZ.
5) uważam/my się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od daty jej
otwarcia.
6) zgodnie z art. 44 ustawy PZP, spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ
oraz że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznaję/uznajemy się za związanych określonymi
w niej warunkami i zasadami postępowania.
7) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych
w Załączniku Nr 8 do SIWZ, po dopełnieniu formalności określonych w pkt 14). SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8) zobowiązuję/my się do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
równowartość 10% wartości ceny ofertowej nie później niż w dacie zawarcia umowy w formie:
……………………………………………………………………………………………………………………*.
9) [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]*:
Strony w ofercie
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

(wyraŜone cyfrą)
Od

Do

1.
2.

10) [nie zamierzam/y powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom]*:
L.p.

Nazwa części zamówienia

1.

2.
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3.

4. Podpis(y):

Miejscowość ........................................................................................ dnia .............2011 roku.

L.p.

Nazwa/y
Wykonawcy/ów

Imię i nazwisko
osoby /osób
upowaŜnionej/ych
do podpisania oferty
w imieniu
Wykonawcy/ów
podać czytelnie

Podpis/y osoby/
osób
upowaŜnionej/
ych do
podpisania
oferty w imieniu
Wykonawcy/ów

Pieczęć/cie Wykonawcy/
ów

Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „* ” Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio
do ich treści wypełnić lub skreślić.
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