Załącznik nr 3 Formularz oferty
……………………………………
Pieczęć Wykonawcy
OFERTA
Zamawiający:

Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Dotyczy:

„Opracowanie projektu plastyczno-architektonicznego scenografii wystawy
roboczym tytułem: Rodziny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-DL-332-9/19

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Tryb udzielania
zamówienia:

zapytanie ofertowe otwarte

pod

Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
ulica: ........................................ kod i miejscowość: ..................................................
NIP .......................................... REGON...................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
...........................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym:.................................................,
tel.: ................................. e-mail: ……………………….……………………………………….

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia, składam
następującą ofertę:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę brutto:
……………………………. PLN1
lub
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę netto:
……………………………. EUR2

1
2

Dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP
Dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Szacunkowy koszt produkcji wystawy wyniesie …………………………. PLN brutto.
4. Oświadczam, że:
1) zapoznałam(-em) się z opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią Zaproszenia i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz zdobyłam(-em) konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) w przypadku wyboru mojej oferty, uważam się za związaną(-ego) niniejszą ofertą na czas zawarty
w Zaproszeniu,
3) wypełniłam(-em) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam(-em) w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 4
4) zawarte w Zaproszeniu postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się,
w przypadku wyboru mojej oferty, do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
5) Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa osobiste i majątkowe do stworzonego dzieła (dalej zwanego
jako „utwory”) nie będą w żaden sposób ograniczone, a ich przeniesienie na rzecz Zamawiającego nie
będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich;
6) nieodpłatnie przenoszę na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, objętych niniejszą
ofertą, tj. utworów o których mowa w ust. 11 pkt 2) Zaproszenia do składania ofert na następujących
polach eksploatacji:5
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, w tym w formie audiobooków i e-booków;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą
sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
c. w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową
i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
7) Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w utworach, w tym skrótów, cięć, przemontowań,
tłumaczeń, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów utworów, ich korekty, przeróbek,
zmian i adaptacji oraz łączenia całości i fragmentów z innymi utworami;3
8) zezwalam na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenoszę na Zamawiającego prawo
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów – w zakresie obejmującym dowolne
opracowanie utworów (w tym tłumaczeń, zmian, przeróbek, skrótów, adaptacji, łączenia z innymi

3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie lub wpisanie: „nie dotyczy”).
5 Przeniesienie praw autorskich, praw zależnych, praw do eksploatacji utworów obowiązuje wyłącznie Wykonawców, którzy
zostali zaproszeni do Pracy o której mowa w ust. 11 pkt 2) Zaproszenia.

utworami i kontynuacji) oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań na polach eksploatacji
wskazanych w pkt. 6 powyżej;3
9) Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji utworów bez ograniczeń terytorialnych, w kraju
i za granicą - przez cały czas trwania praw autorskich oraz do rozporządzania prawami autorskimi
na rzecz osób trzecich, w tym do udzielania licencji na korzystanie z utworów. 3
5. Do
1)
2)
3)

niniejszego Formularza ofertowego dołączam:
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

.................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dotyczy:

„Opracowanie projektu plastyczno-architektonicznego scenografii wystawy
roboczym tytułem: Rodziny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”

pod

Nr referencyjny:

MŚ-SW-DL-332-9/19

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
ulica: ....................................... kod i miejscowość: ...................................................

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że:
1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przesłanek zdefiniowanych w Zaproszeniu do składania ofert dotyczącym ww. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
2) spełniam warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
1. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj. ………………………………………………………………………..….……………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert ust. 7 pkt 1) Zaproszenia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej
Dotyczy:

„Opracowanie projektu plastyczno-architektonicznego scenografii wystawy
roboczym tytułem: Rodziny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”

pod

Nr referencyjny:

MŚ-SW-DL-332-9/19

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
ulica: ....................................... kod i miejscowość: ...................................................

Ubiegając się o ww. zamówienie publiczne informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

................................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

UWAGA:
Niniejsza informacja składana jest jedynie przez Wykonawcę, który nie przynależy do grupy kapitałowej.
W przypadku, kiedy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest zamiast niniejszego dokumentu, złożyć listę
podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.

Załącznik nr 6 Wzór wykazu usług
WYKAZ USŁUG
na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale ust. 7 pkt 1) Zaproszenia
Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................................. .................
ulica: ............................................................... kod i miejscowość: .................................................................................
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu plastyczno-architektonicznego scenografii wystawy pod roboczym
tytułem: Rodziny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”, nr MŚ-SW-DL-332-9/19

Przedmiot zamówienia
Lp.

1

Wymagania Zamawiającego

Należyte wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert – a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, co najmniej
dwóch usług, z których każda
polegała na zaprojektowaniu
scenografii wystawy o powierzchni co
najmniej 400 m², prezentującej
eksponaty o interdyscyplinarnym
charakterze, kierowanej do
szerokiego zakresu grup społecznych,
w skład której wchodziły co najmniej
łącznie następujące elementy:

(należy wskazać zakres realizacji usługi w stopniu co
najmniej pozwalającym potwierdzić spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w ust. 7 pkt 1) zaproszenia)

Usługa (wystawa) 1:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Nazwa podmiotu na rzecz
którego usługi zostały
wykonane

Data wykonania
(w formacie dd-mm-rrrr)

2

zabudowy o charakterze
scenograficznym (np. gabloty, ścianki
ekspozycyjne, teksty i podpisy
towarzyszące obiektom), oświetlenie
ekspozycyjne, treści multimedialne
(np. animacje, filmy, słuchowiska,
stanowiska interaktywne). Projekty
powinny być zrealizowane w formie
wykonanej scenografii wystawy.

Usługa 2:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

UWAGA:
1.
2.

3.

Pod pojęciem usług Zamawiający rozumie usługi potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w sposób
określony w ust. 7 pkt 1) zaproszenia).
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy wskazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku, kiedy Muzeum Śląskie w Katowicach jest podmiotem, na rzecz którego usługa(i) wskazana(e) w Wykazie usług została(y) wykonana(e), Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodu, o którym mowa powyżej.

................................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innych podmiotów

Zamawiający

Nazwa Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy wymienić nazwy wszystkich wykonawców)

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie projektu plastycznoarchitektonicznego scenografii wystawy pod roboczym tytułem: Rodziny na Górnym
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-DL-332-9/19

Podstawa prawna:

art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

OŚWIADCZENIE*)
Działając w imieniu …………………………………………………………………………., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww.
Wykonawcy/Wykonawcom następujące zasoby na potrzeby wykonania zamówienia, z których
Wykonawca/Wykonawcy będzie korzystał (dysponował) / będą korzystać (dysponować) w trakcie realizacji
zamówienia i oświadczam, że będę brał udział w realizacji zamówienia:
Jednocześnie oświadczam, że:
1. swoje zasoby zobowiązuję się udostępnić w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dot. zdolności technicznej lub zawodowej w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………….….……….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………….………………………………………………..
2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przez ww. Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
3. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący, tj. będę realizował
następujące niżej wymienione usługi:
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………...
*) Oświadczenie należy dołączyć do oferty tylko w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.
**) Niepotrzebne skreślić

............................................................................
data i czytelny podpis lub podpis
na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

