
 

 

 
 

Załącznik Nr.1 do zapytania ofertowego 
nr 2/2022 z dnia 10 czerwca  2022 

 

                       Zamawiający 

                                                                                                                                                                               Muzeum Regionalne im dr. Janusza Petera,  
                                                                                                                                                                                        ul. Wyspiańskiego 8 b,  

                                                                                                                                                                                          22-600 Tomaszów Lubelski 
 
 
OFERTA 

 

..................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) . 

Adres: .................................................................................................................................................. 

Regon: ……………………….….NIP: ……………….……………Telefon..........………….....….. 

adres e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: 

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

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca/y ofertę; 
 
…............................................................................................................................................................ 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym; 
 
…............................................................................................................................................................ 

 
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić). 

 
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam/y ofertę na Zaprojektowanie, wykonanie, 
dostawa i montaż  gablot pulpitowych, wysokich i wiszących na wystawę „Bitwy pod 
Tomaszowem we wrześniu 1939 r.” realizowaną przez Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera 
w Tomaszowie Lubelskim.  
na następujących warunkach: 
a) oferowana przez nas cena wynosi:netto…...................…………....zł, (słownie).....………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
brutto...........................zł (słownie)......................................................................................…………. 

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

Stawka podatku VAT…………%. 

Podana wyżej cena jest ceną ryczałtową. 

Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cenę ofertową należy skalkulować  

do dwóch miejsc po przecinku. 



 

 

2. Proponowany termin realizacji zadania…………………………………………………………….. 

3. Oferujemy zrealizowanie Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu gablot pulpitowych, 
wysokich i wiszących na wystawę „Bitwy pod Tomaszowem we wrześniu 1939 r.” realizowanej 
przez Muzeum Regionalnym im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z zamówieniem 
ofertowym 2/2022”. 
4. OŚWIADCZAMY, że zaoferowana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z 
realizacją    umowy. 
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie 
warunki w nim zawarte.  

6. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj 
przelew w terminie 14 dni od dostarczenia zamówienia i wystawienia faktury. 

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

8. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

*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). 

9. SKŁADAMY ofertę na _________ stronach. 

10. Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:    

1) formularz ofertowy; 

2) wykaz wykonanych usług projektowych; 

3)………………………………………………………………………………………………………. 
4)……………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………..          ……………………... 
         miejscowość                                                  dnia 
 

……………………………………….. 
                                                                 pieczątka i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania                                                   

wykonawcy 
 


