Załącznik nr 2 do siwz

AZ - 2/2018
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:

Nazwa………………………………………………………
Siedziba…………………………………………………….
nr NIP…………….……, REGON…………………...……
tel.: …………………………………………………………
pieczęć
e-mail: …………………………………………………….
Oferta dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „ AZ-2/2018 - dostawa i montaż
wyposażenia magazynu obiektów wrażliwych w Muzeum Narodowym w Poznaniu” zgłaszamy swoją ofertę.
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (wraz z transportem i montażem) za cenę określoną w poniższej tabeli:
Wykonane na
podstawie
Dokumentacja
magazynu

Uzupełnienie
(suplement do
dokumentacji)

Lp.
Zintegrowany system mebli magazynowych
Stanowiska robocze:

stół
lampa
krzesło

Siatki na obrazy
roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wentylacja
System sygnalizacji pożarowej SAP
System wizyjny CCTV
System sygnalizacji włamania SSWiN
Szafa na numizmaty
Szafa na duże formaty 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ilość

Wartość netto

Wartość brutto

zestaw
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
wg projektu
wg projektu
wg projektu
wg projektu
2 szt.
2 szt.
wartość ofert brutto

RAZEM

1

2.

Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do ……………………………………………………………. (termin wykonania punktowany)

3.

Udzielamy ( w miesiącach) …………………… gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia (okres gwarancji i rękojmi punktowany)

4.

Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania
oferty,
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni,
c) Wnieśliśmy wadium w kwocie 35 000zł w formie ………………………………. . W przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu, Zamawiający ma
dokonać zwrotu: nazwa banku …………………………………………………., nr konta ……………………. ………………………………………..

5.

Informujemy, że wybór naszej oferty (właściwe zaznaczyć):
 nie będzie prowadził

 będzie prowadził

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
*Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez
kwoty podatku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
*) wypełnić w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług.

Data……………………

………………………………………..
Imię i nazwisko
(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

2

