
* Niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 2 do Formularz Ofertowy 

/pieczęć oferenta/ 

 

OFERTA 

1. Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie): 

2. Adres:  

3. Telefon/Faks:  

4. REGON:  

5. NIP:  

6. 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 2019 r poz. 1843), pn. Transport z Danii i Finlandii, drogowy do wystawy „STRENG - 

WŁODARSKI” (numer referencyjny postępowania 7/2020/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 (23% 

VAT) w PLN 

Transport powrotny - 

ryczałtowa wartość brutto 

(23% VAT) w PLN 

1 2 3 4 

1. 
Transport Dzieła zgodnie z 

pozycją nr 1 w załączniku nr 1 
 

 

2. 
Transport Dzieła zgodnie z 

pozycją nr 2 w załączniku nr 1 
 

 

 SUMA:   

 

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

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

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



* Niepotrzebne skreślić 

 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, Zaproszeniu do składania ofert, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapisy wskazane we wzorze umowy. 

2. Oświadczamy, że firma jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

……………… 

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni oraz akceptujemy 

wszystkie zapisy wskazane w Zaproszeniu do składania ofert. 

4. Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać  

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu 

działalności kulturalnej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.  

6. Jako Wykonawca oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

7. Oświadczamy, że – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr …… - niniejsza oferta 

oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający 

wymaga by dla części oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

8. Przedstawiamy wykaz wykonanych dwóch usług (nazwa podmiotu, kwota usługi): 

9. Załączamy dokument potwierdzający prawidłowa realizacje wyżej wymienionych zamówień (nazwa 

podmiotu, kwota usługi): 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

Spis załączników do oferty: 


