Załącznik nr 3 do Zaproszenia
Formularz oferty

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Zamawiający:

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

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż scenografii do wystawy: Zajawka Śląski
hip-hop 1993 - 2003”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-DL-332-3/19

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

Tryb udzielania
zamówienia:

zapytanie ofertowe otwarte

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:

…………………………………………………. PLN
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. 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 RODO1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam(-em) w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,2
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.
4. 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

1

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).
2
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”).

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż scenografii do wystawy: „Zajawka Śląski
hip-hop 1993 - 2003”

Nr referencyjny:

MŚ-SW-DL-332-3/19

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. 6 pkt ………….…………. (wskazać właściwą jednostkę
redakcyjną Zaproszenia w której określono warunki udziału w postępowaniu), 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 do Zaproszenia
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy:

Nr referencyjny:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż scenografii do wystawy: Zajawka Śląski
hip-hop 1993 - 2003”

MŚ-SW-DL-332-3/19

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 do Zaproszenia
Zobowiązanie innych podmiotów

Nazwa Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby
Zamawiający

(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:

Nr referencyjny:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż scenografii do wystawy: Zajawka Śląski
hip-hop 1993 - 2003”

MŚ-SW-DL-332-3/19

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:

Określenie zasobu:
Zdolności technicznej lub zawodowej**:
1) Zakres i opis udostępnianych zasobów oraz okres udziału podmiotu użyczającego zasoby w realizacji
zamówienia:
………………………………………………………………………………………………….….………….……………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….….……….……………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….….……….…………
2) Charakter stosunku łączącego Podmiot użyczający zasoby z Wykonawcą:
………………………………………………………………………………………………….….……….…………………….........................
………………………………………………………………………………………………….….……….…………………….........................
*) 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

………………………………………………………………………
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci
imiennej Wykonawcy

