Załącznik nr 1 do zmiany treści ogłoszenia z dn. 01.06.2018 r. – Formularz oferty po modyfikacji

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:
MU Z E UM ŚLĄ S KI E
W KA T O WIC A CH
ul. T. Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice

O F ER TA

Niniejsza oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron.

Nazwa Wykonawcy:

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

Ubiegając się o zamówienie publiczne w postępowaniu nr MŚ-ZP-DKB-332-3/18 pod nazwą:
„Świadczenie usług konwojowania na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
składam następującą ofertę:

1

1.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych
w Ogłoszeniu za cenę brutto w wysokości:
1.1. Cena ryczałtowa BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki z terenu Francji, przez
Niemcy, do granicy niemiecko-polskiej („Transport nr 2”) będąca jednocześnie ceną ryczałtową
BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej, przez
terytorium Niemiec, po terenie Francji („Transport nr 4”):
…………………………………….PLN
1.2.

Cenę ryczałtową BRUTTO za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polskoniemieckiej po terenie Niemiec („Transport nr 3”):

………………………………….PLN
1.3. Razem cena oferty BRUTTO:
za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki z terenu Francji, przez Niemcy, do granicy
niemiecko-polskiej - transport nr 2 (cena z pkt. 1.1)
+
za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej, przez terytorium
Niemiec, po terenie Francji - transport nr 4, (cena z pkt. 1.1)1
+
za konwojowanie przewożonych dzieł sztuki od granicy polsko-niemieckiej po terenie Niemiec
transport nr 3 (cena z pkt. 1.2)
= …………………………………………………………………………………………………….PLN
2.

W przypadku wydłużenia czasu trwania konwojów w stosunku do czasów zakładanych w Opisie przedmiotu
zamówienia, cena za każdą pełną godzinę realizacji konwoju będzie wynosiła:
2.1 za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Niemiec ponad czas wskazany w OPZ podczas
Transportu nr 2, nr 3 lub nr 4: ……………………………….…. PLN (brutto)
2.2 za jedną pełną godzinę realizacji konwoju na terenie Francji ponad czas wskazany w OPZ podczas
Transportu nr 2 lub nr 4: ……………………………….…. PLN (brutto)

3.

Cena określona w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.

Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Ogłoszeniu
oraz we wzorze umowy.

5.

Akceptuje warunki płatności podane we wzorze umowy.

6.

Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu.

7.

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również, o ile są już
znane, dane proponowanych podwykonawców):

a. ....................................................................................................................

1

Cena za konwojowanie „Transportu nr 4” musi być równa cenie za konwojowanie „Transportu nr 2” zgodnie z zapisem
rozdz. XII ust. 1 pkt 1.3 Ogłoszenia
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część zamówienia

........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

b. ....................................................................................................................
część zamówienia

........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

c. ....................................................................................................................
część zamówienia

........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

8.

Zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
na warunkach określonych w Ogłoszeniu i niniejszej ofercie.

9.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w Ogłoszeniu.

10.

Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

11.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

12.

Wraz z niniejszą ofertą składamy:
nazwa i numer dokumentu

nr strony/stron

1) Oświadczenie(-a) dot. braku podstaw do wykluczenia
z postępowania;

…………………………………………..

2) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

3) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

4) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

2

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)
3
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”)

3

5) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

6) …………………………………………………………………………..

…………………………………………..

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