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Zał. nr 1 do SWZ 

Oferta  

na 
 

wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w 

zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”  

 

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 

Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w 

ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Postępowanie: ADM.270-2/2022 

  

1. Zamawiający: 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane 

 

2. Wykonawca: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Nazwa Wykonawcy i adres) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(kod, miejscowość, województwo, powiat) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(telefon, fax) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(NIP, REGON) 

 

3. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, podejmujemy się niniejszym 

realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach 

przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do SWZ za cenę oferty: 

Brutto: ____________________ zł (słownie złotych: _________________________ 

______________________________________________________________________________) 

Cena ta stanowi sumę kwot obliczonych na podstawie formularza stanowiącego zał. nr 11  do SWZ, który 

stanowi zał. nr … do niniejszej oferty. 

 

4. Oświadczamy, iż zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do dnia 

…………………2022 r. 
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5. Oferujemy udzielenie na przedmiot niniejszego zamówienia gwarancji jakości na okres 36 / 48 / 60* 

miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru na warunkach wskazanych w treści zał. nr 

4 do SWZ (projekt umowy) oraz załącznikach do ww. umowy.  

(W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże długości oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż 

Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres gwarancji licząc od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru 

końcowego) i przydzieli ofercie Wykonawcy w kryterium Gwarancja jakości „G” punkty w ilości 0,00. 

 

6. Oświadczamy, iż: 

a) zapoznaliśmy się z zapisami SWZ wraz z załącznikami, ewentualnymi modyfikacjami i 

wyjaśnieniami treści SWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje 

do przygotowania oferty, 

b) pozostajemy związani ofertą na okres wskazany w SWZ, 

c) akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do SWZ i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia na 

zasadach określonych w ww. projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

7. Deklarujemy, że funkcję koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) będzie 

pełniła/pełnił ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko), posiadająca/posiadający wiedzę i doświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.4.b) tiret 2 

SWZ. 

Doświadczenie ww. koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) w projektowaniu (w 

ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) mebli ekspozycyjnych lub ścianek 

eksplozyjnych lub gablot o wartości min. 20 000 zł (każdy z projektów) wynosi.  

a) jeden projekt*    [Oferta Wykonawcy otrzyma 5 pkt. w tym kryterium], 

b) dwa projekty*    [Oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt. w tym kryterium], 

c) trzy projekty*    [Oferta Wykonawcy otrzyma 15 pkt. w tym kryterium], 

d) cztery (lub więcej) projektów*  [Oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt. w tym kryterium]. 

*Należy wybrać tylko jedną z czterech powyższych możliwości przekreślając pozostałe. Powyższe doświadczenie 

koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) stanowi kryterium oceny ofert „Doświadczenie 

osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA”. W przypadku 

niezaznaczenia przez Wykonawcę jednej z czterech powyższych możliwości oferta Wykonawca w powyższym kryterium 

otrzyma 0 pkt. 

Lp. 

Imię 

nazwisko 

osoby 

Funkcja 

(Zakres świadczonych 

usług/wykonywanych 

czynności) 

Kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia i 

doświadczenie w zakresie 

projektowania mebli 

ekspozycyjnych lub ścianek 

eksplozyjnych lub gablot o 

wartości min. 20 000 zł 

(każdy z projektów) 

Podstawa dysponowania 

osobą 
(np. umowa o pracę, umowa o 

dzieło, zlecenie, współpraca 

gospodarcza, inne) 

A B C D E 
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Koordynator projektu 

(ds. elementów 

wyposażenia aranżacji) 
  

Wskazana przez Wykonawcę w powyższej tabeli osoba (Koordynator projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji)) musi 

być tą samą osobą, którą Wykonawca wykaże w zał. nr 6 przedłożonym na wezwanie, o którym mowa w 9.11.d) SWZ.  

 

8. Jesteśmy / nie jesteśmy* Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 

ze zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą PZP”. 

(Stosowanie do art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy). Powyższy wymóg dotyczy także Wykonawców prowadzących działalność w postaci spółki cywilnej). 

 

9. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie / przy udziale 

podwykonawców*.  

Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć 

następującym podwykonawcom: 

(należy wskazać nazwę podwykonawców, PESEL, NIP, KRS - jeżeli podwykonawcy są już znani) 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

10. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) 

i nie mogą być udostępniane (wypełnić jeżeli dotyczy)*: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

11. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził* do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 

(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do 

powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 

− nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego, 

− wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;   

− stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

12. Wadium w wysokości _______ zł zostało wniesione w formie ____________________________________ 

 

13. Oświadczamy, iż jesteśmy / nie jesteśmy*: 

a) mikroprzedsiębiorcą* 
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b) małym* 

c) średnim* 

d) inne* 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162 ze zm.) 

 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

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

 

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

Firma: _________________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________ 

Telefon ______________________________, email : ___________________________________________ 

 

16. Ofertę niniejszą składamy na ____ ponumerowanych stronach. 

 

17. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki (należy wymienić): 

a) __________________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________________________ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

_______________ dnia ______ 2022 roku 

 


