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Załącznik nr 2 do ZP-3-2019 
 

 
 

Wykonawca 
 
 
 

Adres wykonawcy 

 

Znak: ZP-3-2019 
STRONA ZAMAWIAJĄCA 

Samorządowa Instytucja Kultury 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu 

Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka 

FORMULARZ OFERTOWY 
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

PN. 
Zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz  jego dostosowanie do funkcji turystycznej, w ramach 
projektu pn.: „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym 
Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego 
zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz twa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego”. 
 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ: 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

  

Dokładny adres:  

Telefon:  E-mail:  

Faks:  WWW:  

NIP:  REGON:  

    
Wykonawca działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / wpisu w KRS, 
prowadzonego przez:  

dokonanego pod numerem ewidencyjnym:  

 
Dane kontaktowe osoby reprezentującej Wykonawcę przed Zamawiającym: 

 

 

II. OFERTA CENOWA: 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe ZP-3-2019 z dn. 08.04.2019 r. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia w następującej cenie: 

 Wartość netto (pln):  

 słownie:  
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 Podatek VAT:  %  zł 

 słownie:  

 Wartość brutto (pln):  

 słownie:  

2. Wykonawca oświadcza, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.10.2019 r.  
4. Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i w zakresie określonym przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym. 
5. Wykonawca gwarantuje pełną odpowiedzialność za terminowe i fachowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
6. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru. 
7. Wykonawca akceptuje warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym. 
 

Miejscowość, data  Wykonawca 
(Podpis i pieczęć) 

 


