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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

Formularz oferty 

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ WRAZ Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ W TYM PRZEWOZU 

STATKIEM PASAŻERSKIM GOŚCI MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 

NA LINII GDAŃSK – WESTERPLATTE DROGAMI WODNYMI 

 

Nawiązując do ogłoszenia o  zamówieniu pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ WRAZ Z USŁUGĄ 

PRZEWODNICKĄ W TYM PRZEWOZU STATKIEM PASAŻERSKIM GOŚCI MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 

NA LINII GDAŃSK – WESTERPLATTE DROGAMI WODNYMI” dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

oraz po zapoznaniu się z Regulaminem, niżej podpisany/ni reprezentujący: 

 

nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres oferenta:  …………………………………………………………………………………………………………………………….  

e-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

KRS:  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  

deklaruję/my, że w/w środki komunikacji będą czynne, aktualne, sprawnie działające przez cały okres 

postępowania,  

oświadczam/y, że: 

— uzyskałem/uzyskaliśmy informacje, konieczne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia, 

— Regulamin i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmuję/emy bez zastrzeżeń 

i oferuję/emy gotowość świadczenia usługi edukacyjnej wraz z usługą przewodnicką w tym przewozu 

statkiem pasażerskim gości Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na linii Gdańsk – Westerplatte 

drogami wodnymi  

, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie, za: 
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Cena oferty brutto: ………………………………………. 

(słownie: ……………………………………………………………………………….………………………) 

Podatek VAT :  ………………………………………………. 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………) 

Cena oferty netto: ……………………………………….. 

(słownie: ……………………………………………………………………..…………………………………) 

Termin wykonania zamówienia:  

a. 1-5 lipca 2019 r. – udostępnienie przez Wykonawcę statku Zamawiającemu, w odległości nie 

większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, w celu dostosowania statku do potrzeb 

Zamawiającego. 

b. 6 lipca-22 września 2019 r. – realizacja usługi edukacyjnej wraz z usługą przewodnicką w tym 

przewozu statkiem pasażerskim zgodnie z rozkładami rejsów opracowanymi przez 

Zamawiającego. 

c. 23 września-6 października 2019 r. – udostępnienie przez Wykonawcę statku Zamawiającemu, 

w celu demontażu sprzętu i wyposażenia Zamawiającego, doprowadzenia statku do stanu 

zastałego w momencie przekazania przez Wykonawcę. 

Miejsce przystanku statku w Gdańsku: ………………………………………………………………………., odległość w linii 

prostej od wejścia głównego dla Gości Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku …………………… m. 

Ponadto: 

1. Oświadczam/y, że cena ryczałtowa wskazana w ofercie obejmuje cały zakres przedmiotu 

zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w Regulaminie, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty 

i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i 

źródła ich powstania. 

2. Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy związany/i złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz 

dokumentami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuję/emy je bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Regulaminie. 

7. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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8. Pouczony/eni o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks 

karny) oświadczam/y, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny 

aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

 

 

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

czytelny/e podpis/y (imię/imiona i nazwisko/nazwiska)            pieczęć oferenta 

osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do reprezentowania oferenta 

 

……………….………., dnia ……………….. 2019 r. 

 

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:  

1. Wykaz usług (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

2. Opis statku (załącznik nr 4 do Regulaminu) 

3. Wykaz osób (załącznik nr 5 do Regulaminu) 

4. 10 kolorowych zdjęć statku, którym świadczona będzie usługa  

 

 

 

 

 


