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/pieczątka oferenta/ 

 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie): 

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

ADRES: …....................................................................................................................................................... 

TEL./FAKS: …............................................................................................................................................... 

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

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

Adres e-mail do korespondencji: ………………...………………@.................................................... 

Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego – Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 4D. ust. 1 pkt. 2)  

ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), pn. „Transporty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dzieł sztuki do wystawy czasowej „Inny transatlantyk” 

realizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dniach 17.11.2017 - 11.02.2018 r. z wyłączeniem 

transportów powrotnych” (oznaczenie postępowania 12/2017/ZK): 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg następującej tabeli kosztorysowej: 

Tabela 1. TABELA KOSZTORYSOWA – odnosząca się do Załącznika nr 1 w Zaproszeniu do składania ofert  

 Przedmiot zamówienia 

Transport na wystawę - ryczałtowa 
wartość brutto (z VAT) w PLN 

 

Transport powrotny - 
ryczałtowa wartość brutto (z 
VAT) w PLN 

 

 2 3  

1. 
Transport Dzieła zgodnie z pozycją nr 
1 w załączniku nr 1 

 
nie dotyczy 

2. 
Transport Dzieła zgodnie z pozycją nr 
2 w załączniku nr 1 

 
nie dotyczy 

3. 
Transport Dzieła zgodnie z pozycją nr 
3 w załączniku nr 1 

 
nie dotyczy 

 

Co łącznie daję kwotę (suma kwoty całościowej brutto z tabeli): 

………………………………………………………………………………….…złotych brutto 

(słownie:……………………………………………………………………………….. złotych), 

Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, Zaproszeniu do składania ofert, warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz zapisy wskazane we wzorze umowy. 

a) Oświadczamy, że firma jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym   NIP ……………… 

b) Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni oraz akceptujemy wszystkie zapisy 

wskazane w Zaproszeniu do składania ofert. 



*Niepotrzebne skreślić 

 

c) Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać  

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

 

 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

Załącznikami do naszej oferty są: 

……………………………. 


