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………………………………………..…………………  
 /pieczęć firmowa Wykonawcy(ów)/ 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 

Al. Wilanowska 204  

02-730 Warszawa 

 
 
NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................................................................................... 
 
ADRES WYKONAWCY: ..................................................................................................................................................... 
 
NR TELEFONU: ........................................................................... FAX.............................................................................. 
 
NIP: ............................................................................. REGON: …………………………………………………………………………………. 
 
ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest: „Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu w obiektach Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego (wraz z przyległym terenem), tj. w siedzibie głównej w Warszawie, al. 
Wilanowska 204  oraz obiekcie pod nazwą Pałac Blanka, posadowionym w Warszawie, ul. Senatorska 14 i Willi 
Narutowicza, posadowionej w Warszawie, przy ul. Parkowa 23”, oświadczamy, że:  
  

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za następującą cenę:  

 

Stawka godzinowa netto ……………….……..…… zł/godz. x 78 840 godz. = …………………………………………………………. zł 

 

NETTO: ………………………..………….. zł 

VAT (23%): ………………….…………… zł 

BRUTTO: ……………………..…………... zł 

Słownie brutto: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 
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2. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

w zakresie przedmiotu zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy  

do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje  

do przygotowania oferty. 
 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 8,  

a w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem,  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do złożenia Zamawiającemu w terminie 90 dni licząc 

od dnia podpisania umowy dot. bezpośredniej ochrony fizycznej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  

zaświadczenia dla pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych bezpośrednio w obiekcie przy al. 

Wilanowskiej 204 potwierdzające odbycie szkoleń dla pracowników ochrony fizycznej muzeów i innych 

obiektów gromadzących publiczne zbiory dóbr kultury. 
 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, w formie …………………………………………………………………………………..………………...…   w wysokości 3% ceny 

całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie zamówienia. 
 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie 

dysponowania patrolem interwencyjnym* (* niepotrzebne skreślić). 
 

9. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……..…. do …..….…. - stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane. 
 

10. OFERTA (w tym załączniki) została sporządzona na ................. (należy wpisać właściwą liczbę) zapisanych  

i kolejno ponumerowanych stronach. 
 

11. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji, karnych wynikających z art. 297 Kodeksu karnego  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.), w przypadku przedłożenia podrobionego, przerobionego, 

poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia 

dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego. 
 

12. Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 

1) ...................................................................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................................................................... 

4) ...................................................................................................................................................................... 

5) ...................................................................................................................................................................... 

6) ...................................................................................................................................................................... 

 

7) ...................................................................................................................................................................... 

8) ...................................................................................................................................................................... 
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9) ...................................................................................................................................................................... 

10) ...................................................................................................................................................................... 

 

 

  

 

..........................................................  
  /miejscowość, data/ 

............................................................................................  
              /podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych  

        do reprezentowania Wykonawcy(ów)/ 


