
 

 

 
 
Załącznik nr 2 do  Regulaminu – Formularz oferty 

 
 
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 
ORGANIZATOR 
Nazwa                        
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
 
Adres                        ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 
 
 

 
UCZESTNIK/UCZESTNICY KONKURSU *   

 
1. 

Nazwa:  
 
Województwo:                                                                        
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                               

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  
 
E-mail: - Tel.:                                                                

Adres internetowy (URL): - Faks:                                                              

* W przypadku Uczestników konkursu wspólnie startujących w konkursie w formularzu OFERTY należy 
wpisać wszystkich Uczestników konkursu. 

  ADRES DO KORESPONDENCJI 

Nazwa:  
 
Województwo:                                                                        
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                               

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 
 
Tel: Faks: 

 
Składając ofertę w ramach konkursu na: PISEMNE OPRACOWANIE ZAGOSPODAROWANIA 
I ARANŻACJI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ  W PIWNICY ORAZ NA PARTERZE DAWNEJ 
OFICYNY KUCHENNEJ W MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE Z 
PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNEJ WRAZ Z OFERTĄ 
GASTRONOMICZNĄ  
 

1. Opis przestrzeni, której wynajem będzie nagroda w konkursie stanowią załączniki nr 3, 3a do 
Regulaminu konkursu. 

 



 

 

2. Oferowana wysokość czynszu za 1 m² powierzchni wewnątrz budynku opisanej w załącznikach 
nr 3,3a i w Regulaminie konkursu wynosi: 

brutto: .......................................... zł  
(słownie: …………………………………………… i 00/100 złotych) 
VAT: ................. %;  
netto: .......................................... zł 
(słownie: …………………………………………… i 00/100 złotych) 
Oferowana wysokość czynszu za 1 m² powierzchni zewnętrznej przeznaczonej na tzw. ogródek 
wynosi odpowiednio 50% ceny za 1 m²  powierzchni wewnątrz budynku, czyli: 
……………….. zł brutto,  
słownie ………………………………………………….i 00/100 zł,  
w tym VAT……..%; netto……………zł.  

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.  
4. Akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. 
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Regulaminie konkursu.  
6. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych warunki płatności zostały przez nas 

zaakceptowane. 
7. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Organizatora. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni.  
9. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w 

naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Organizatora w 
formie pisemnej. 

10. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  
………………………………….., niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

* 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).  
 
** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) …………………………………….…. 
2)………………………………….…….. 
………………………………………….. 
Oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron.  
 
                     PODPISANO   
  
.................................., dnia ...........................                                                  
……………………………………………………………….….                
imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych  
do reprezentowania Uczestnika/ów konkursu 
 
 


