Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Formularz ofertowy
……………………..
Pieczęć lub oznaczenie Oferenta
dot. KONKURSU MAJĄCEGO NA CELU WYŁONIENIE NAJEMCY PRZESTRZENI KAWIARNI W
PAWILONIE WYSTAWIENNICZYM MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE
Nazwa Oferenta (wykonawców występujących wspólnie):
…......................................................................................................................................
Adres: …..........................................................................................................................
TEL. …......…………….............………………………………………………..……….
REGON: …………………….............……………………………………………………
NIP: …………………………………….............…………………………………………
KRS ………………………………………………………………………………………
Adres e-mail do korespondencji: ……………………@...........................................
OFERTA
W odpowiedzi na trzeci otwarty konkurs ofert dot. wyłonienia najemcy na przestrzeń
kawiarnianą w pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oferujemy łączną
roczną stawkę czynszu w wysokości:
………………………………………………zł netto,
słownie:………………………………………………………………………………………… powiększoną o VAT w
wysokości 23 % wynoszący łącznie……………………….zł, co daje roczną stawkę czynszu brutto w
wysokości…………………………….. zł. Łączny roczny czynsz stanowi suma 12 części stawek
czynszu za poszczególne miesiące określone w tabeli.
Nazwa
Minimalna stawka czynszu PROPONOWANA STAWKA NETTO:
miesiąca
styczeń
5.000,00 zł netto
luty
5.000,00 zł netto
marzec
5.000,00 zł netto
kwiecień
5.000,00 zł netto
maj
18.000,00 zł netto
czerwiec
20.000,00 zł netto
lipiec
20.000,00 zł netto
sierpień
20.000,00 zł netto
wrzesień
18.000,00 zł netto
październik
5.000,00 zł netto
listopad
5.000,00 zł netto
grudzień
5.000,00 zł netto
ŁĄCZNIE MINIMUM:
ŁĄCZNIE:
131.000,00 zł netto
………………………… zł netto,

VAT………%
Co daje ………………….. zł brutto
Kwoty w kolumnie „Proponowana stawka czynszu” mogą być większe lub równe stawkom
wpisanym w kolumnie „Minimalna stawka czynszu”. Kwoty określone w kolumnie
„Proponowana stawka czynszu”, zostaną uwzględnione w zawartej umowie z wybranym
Oferentem.
Oferujemy ……..% zniżki dla pracowników Muzeum.
Do oferty załączamy/nie załączamy*1 wykaz artystów wykonawców wraz z tytułami ich
utworów.
W ramach prowadzonej działalności będziemy oferować:
Dania wegetariańskie TAK/NIE*
Dania wegańskie TAK/NIE*
Darmowy dostęp do wody pitnej TAK/NIE*
Do oferty załączamy/nie załączamy* dokument menu.
Oświadczamy, że przez cały okres Najmu będziemy zatrudniać na podstawie umowy o pracę
w wymiarze pełnego etatu na warunkach określony w Regulaminie Konkursu co najmniej
……… osób (należy wpisać 0, 1, 2, 3, 4) w przypadku nieuzupełnienia pola Organizator uzna,
że Oferent nie planuje zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w przypadku
wpisania liczby większej niż cztery osoby Organizator przyzna punkty jak za cztery osoby).
Oświadczamy, że przez cały okres Najmu będziemy zatrudniać na podstawie umowy o pracę
w wymiarze pełnego etatu na warunkach określony w Regulaminie Konkursu co najmniej
……… osób niepełnosprawnych (należy wpisać 0, 1, 2) w przypadku nieuzupełnienia pola
Organizator uzna, że Oferent nie planuje zatrudnienia osób niepełnosprawnych na
podstawie umowy o pracę, w przypadku wpisania liczby większej niż dwie osoby Organizator
przyzna punkty jak za dwie osoby).
Akceptujemy 30-dniowy termin związania ofertą.
Ponadto oświadczam:
Akceptujemy warunki najmu zawarte w Regulaminie Konkursu, w tym istotne postanowienia
umowy i zobowiązujemy się zawrzeć umowę według wzoru załączonego do Regulaminu
Konkursu.
Ponadto oświadczam, że:
1

W przypadku możliwości wyboru (pola oznaczone *) niewłaściwe należy przekreślić.

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Konkursie;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Konkursie;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie obowiązków
wynikających z umowy;
4. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
5. wobec Oferrenta nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono
upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu,
który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
6. Na dzień składania oferty, nie zalegamy z płatnościami względem Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie.
7. nie byłem karalny za przestępstwa umyślne, a w przypadku, gdy składając niniejszą ofertę
reprezentuję osobę prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej
oświadczam, że osobami niekaranymi za przestępstwa umyślne są wspólnicy spółki
osobowej, a w przypadku osób prawnych osoby wchodzące w skład organów zarządzających
i nadzorczych.
8.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem 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).
*** 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)
Do oferty załączono:
- potwierdzenie uiszczenia wadium w wysokości 5.000 zł
- ………………………………………
……………………………………………
Podpis Oferenta

