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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
..................., dnia ................................... 

....................................................
/Pieczęć Wykonawcy/

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: …...................

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

adres: ................................................................................................................

nr faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: …....................

OFERTA

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 13
87-100 Toruń

1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów
dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych), tj. na świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu,
obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej
Znaki Czasu w Toruniu, w tym dozór przestrzeni wystawienniczych, oferuję realizację przedmiotu
zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz dołączonymi do zapytania ofertowego załącznikami, za
podaną poniżej cenę wyrażoną w złotych polskich:

Podstawa przeprowadzenia kalkulacji ceny ofertowej:

Koszt jednej roboczogodziny jednej osoby skierowanej do wykonania usługi będącej przedmiotem

zamówienia (netto): …...................... zł

Kalkulacja ceny ofertowej:

Przedmiot
zamówienia 

Szacunko
wa ilość
godzin

Wartość netto 
(wyrażona w PLN)

Podatek VAT
(wyrażony w PLN)

Wartość brutto 
(wyrażona w PLN)

zgodnie 
z załącznikiem Nr 1

do zapytania
ofertowego

30053
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2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie i z zachowaniem wszelkich wymagań zawartych
w zapytaniu ofertowym i umowie.

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie/ przy udziale podwykonawców*. 
Do wykonania przez podwykonawców zamierzam powierzyć następującą część zamówienia: ….
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

(wskazać podwykonawcę/ów (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
i określić część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om)

4. Oświadczam,  że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
zamawiającego w zapytaniu ofertowym nie  polegam/  polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów*: ......................................................................................................
  …........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................ (wskazać

podmiot/y (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów)

5. Oświadczam, że:
a. zapoznałem się z dokumentacją, do dokumentów tych nie wnoszę zastrzeżeń i akceptuję ich treść,
b. zapoznałem się i akceptuję projekt i warunki realizacji umowy,
c. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
d. dokonałem wizji lokalnej obiektów i zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia,
e. uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy wg wzoru
stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez CSW Znaki Czasu
w Toruniu. Wszystkie postanowienia umowy przyjmuję jako istotne. 

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
- .................................
- .................................
- .................................
- ................................. 

........................................................                                     ................................................................
Miejscowość i data            Podpis i pieczęć Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić


