
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

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

      (nazwa lub pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: …...................................................................................................................

Adres: …..........................................................................................................................................

Tel./fax: ….......................................................................................................................................

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

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

Oferta dla Muzeum Regionalnego w Łukowie,
        ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków

W  odpowiedzi  na  zaproszenie  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  realizowanego

z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy,

którego przedmiotem jest przeprowadzenie następujących prac w zakresie: 

a) opracowania projektu wykonawczego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w Muzeum

Regionalnym w Łukowie;

b)  uzgodnienia  projektu  z  Zamawiającym,  Wojewódzkim  Urzędem  Ochrony  Zabytków

w  Lublinie  Delegatura  w  Białej  Podlaskiej  oraz  z  Narodowym  Instytutem  Muzealnictwa

i Ochrony Zabytków w Warszawie.

c) dostawy i montażu urządzeń niezbędnych do instalacji;

d) zaprogramowania i konfiguracji sprzętu;

e) montażu i uruchomienia systemu z możliwością monitorowania sygnału;

f) przeszkolenia użytkowników;

g) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zainstalowanego SSWiN

składam/y  niniejszą  ofertę  i  oferuję/emy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  –  zgodnie

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 25.08.2016 r.

znak  MŁ.211.2.2016,  a  także  zgodnie  z  posiadanym  doświadczeniem,  wiedzą  i  należytą

starannością.
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za cenę netto: …........................ .................. zł (słownie ….......................................................

…...........................................................................................................................................).

Kwota VAT: …............................................................ zł.

Cena brutto: …......................................... zł (słownie …...........................................................

…...........................................................................................................................................).

Powyższa  cena  obejmuje  wszelkie  koszty  Wykonawcy  (w  tym  należne  podatki)  związane
z realizacją zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 

1. Oświadczam/y,  że  zapoznałem/liśmy  się  z  treścią  zapytania  ofertowego
i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń.

2. Akceptuję/emy termin realizacji zamówienia.
3.  Oświadczam/y, że uważam/y się związany/związani niniejszą ofertą na okres 30 dni.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy załączonym do zapytania

ofertowego o zamówieniu oraz, że akceptujemy go bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam/y, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.
6. Na  prace  instalacyjne  udzielamy  24  miesięcznej  gwarancji  od  daty  ostatecznego

odbioru.
7. W  przypadku  udzielenia  nam  zamówienia  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …....... stronach podpisanych i kolejno

ponumerowanych od nr …............... do nr …............... .
9. Do oferty dołączono:

- …..................................................................................

- …..................................................................................

- …..................................................................................

- …..................................................................................

    

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

                   (miejscowość, data)                                 (podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)
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