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Nr postępowania: PROMO/2019 
 
 

 

miejscowość, ………………………… data, ……………… 

……………………….……………………… 

(pieczęć firmowa wykonawcy)  

 
 

OFERTA  
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE 
ZAPYTANIA O CENĘ 

 
 

 
na wykonanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu „Perła polskiego 

baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie Kościoła Pijarów 

w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu 

udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej” zgodnie ze 

specyfikacją zamówienia.  

 

 
 
NAZWA I ADRES DOSTAWCY: 
 

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

 

TELEFON ………….................... FAX …......................…………. E-MAIL  .......................................…..….…… 

 

REGON: …………………………………………………… NIP: .…………….......……...….……… 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

 

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

 

TELEFON …………....................….. FAX …......................…………. E-MAIL  ...............................…..….…… 
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Ja/My (imię i nazwisko), działając jako wykonawca / pełnomocnik wykonawcy* 

 

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

oświadczam/y, że firma/konsorcjum/s.c.:  

 

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

 

oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

Cena ryczałtowa netto oferty: ….……………………………………………...……….…………………… 

(słownie) : …………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Podatek VAT: ……………………………………………………………………………………………………. 

(słownie) : ……………………………………………………………………………………...……………..…… 

 

Cena ryczałtowa brutto oferty: ……………………………………………………………………..………. 

(słownie) : …………………………………………………………………………………...…………….……….  

 
 
W załączeniu do Oferty przedstawiamy wypełniony załącznik nr 3 „Druk określenia 
wartości zamówienia” z podaniem wartości netto, podatkiem VAT oraz wartością brutto.  
 
 
 

Ponadto, oświadczam/oświadczamy*, że: 

 
1. Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnoszę/wnosimy do niej 

zastrzeżeń. 

2. Akceptuję/akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminach 

określonych w SIWZ.  

3. Akceptuję/akceptujemy warunki płatności – do 30 dni od dnia poprawnie złożonej 

faktury.  

                                                      

 niepotrzebne skreślić 
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4. Akceptuję/akceptujemy termin związania niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od 

daty otwarcia ofert. 

5. Oświadczam/oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje, konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  

6. Potwierdzam/potwierdzamy, iż nie uczestniczę/uczestniczymy w jakiejkolwiek innej 

ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1) uwierzytelniona kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - 

/wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/. 

2) Dokumenty firmy: NIP, REGON. 

3)Potwierdzenie wniesienia wadium. 

8. Niniejszym informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.): 

1) ……………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………….. 

 

9. Oferta została złożona na ……………………… ponumerowanych stronach. 

 

…..................................., dnia …..................... 

 

 

 

 

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

Podpis i pieczęć imienna 

(wykonawcy / pełnomocnika dostawcy) 


