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Załącznik nr 3 

FORMULARZ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: 

„Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - opracowanie, konserwacja, 
digitalizacja, udostępnienie” - w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2021 – digitalizacja 
rękopisów (archiwaliów) Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego ze zbiorów Książnicy 
Cieszyńskiej 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa:    ........................................................................................................... 

Adres siedziby:   ........................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej:  …………………………….............................................. 

 Numer telefonu:   …………………………….............................................. 

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

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

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 24 maja 2021 r. w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - 

opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie” - w ramach Programu Kultura Cyfrowa 

2021 – digitalizacja rękopisów (archiwaliów) Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego ze zbiorów 

Książnicy Cieszyńskiej składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w opisie warunków zamówienia o następującej treści: 

1. W zakresie ceny usługi: 

1.1. oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 

1.1.1. w cenie netto:  ……………………………..... PLN, 

1.1.2. z należnym podatkiem VAT …… [%], w wysokości ……………………………..... PLN, 

1.1.3. w cenie brutto: ……………………………..... PLN,      

 słownie   :  …………………………….....…………………………………….………….……..... . 

1.2. Wykonanie kompletnej kopii cyfrowej pojedynczej strony oryginału o powierzchni mniejszej 
od formatu A2 (wraz z metadanymi i spełnieniem pozostałych wymogów zapytania 
ofertowego), oferujemy 

1.2.1. w cenie netto:  ……………………………..... PLN, 

1.2.2. z należnym podatkiem VAT …… [%], w wysokości ……………………………..... PLN, 

1.2.3. w cenie brutto: ……………………………..... PLN. 

1.3. Wykonanie kompletnej kopii cyfrowej pojedynczej strony oryginału o powierzchni formatu 
A2 lub większej (wraz z metadanymi i spełnieniem pozostałych wymogów zapytania 



 2 

ofertowego), oferujemy 

1.3.1. w cenie netto:  ……………………………..... PLN, 

1.3.2. z należnym podatkiem VAT …… [%], w wysokości ……………………………..... PLN, 

1.3.3. w cenie brutto: ……………………………..... PLN. 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 
określonymi w opisie warunków zamówienia i załącznikach stanowiących jego integralną część 
oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

3. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w 
wypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim 
określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem warunków zamówienia i jego załącznikami i nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń. Tym samym, zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 
warunków zawartych w opisie warunków zamówienia. 

6. Zobowiązujemy się do wykonania prac objętych zamówieniem w terminie do dnia 17 września 
2021 r. 

7. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy 
począwszy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 

8. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 
składania ofert. 

9. Oferta naszej firmy składa się z …....... ponumerowanych stron. 

10. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: ……….......... stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Oświadczamy, że zamówienie publiczne w całości wykonamy siłami własnymi. 

12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.  
2.  
3.  
4.  

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o 

zwrócenie się do: 

…..............................................  (tel. ….............................., mail: …........................................ ) 

…............................... , dnia …................... 2021 roku 

                miejscowość      data  

 

..................................................................................... 

podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


