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Muzeum Przernysłu i Kolejnictwa na
ŚIąsku

Nazwa wykona

Adres Towarowa 4

58- I4O Jaworzyna ŚIąska

telefon 74 637-43-30 faks 74 637-43-30

E-mail muzeum@muzeumtechniki"pI

oFERTA
w trybie zaproszenia do złożenia oferĘ

Zamawiający : Gmina Nysa
Urząd Miejskiw Nysie
ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa

W odpowiedzi na zaproszenie do złozenia ofeĘ, oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem

którego jest restauracja parowozu zlokalizowanego na stacji kolejowej 'Nysa i tendra

zlokatizowanego na stacji kolejowej Nowy Świętów

kosztorvsem inwestorskim oraz przed miarem robót.

Za realizację pzedmioĘ zamówienia oferujemy cenę brutto: 18 450 złotych,

słownie: osiemnaŚcie tysięcy czterysta pięćdziesiąt złoĘch,

w Vm podatek VAT 3450,00 o/o Ę. trzy tysiące cżerysta pięĆdziesiąt złotych.

Oświadczamy , z8 powyz sza cena zawiera
niniejszej oferty"

Oświadczamy, 7Q:

wszystkie koszĘ jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru

przyjmujenny warunki realizacji zamówienia
i w wyjaśnieniach do zaproszenia/

- zapoznaIiśmy się z postanowieniami wzoru umovvy, załączonym do zaproszenia,
akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatnoŚci i

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej ofefi, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym
wzorem i naszą ofertą w miejscu i terminie wskazanym przezZamawiającego.

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakrćsie :

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,

2) posiadaniawiedzyidoświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia ,

określone w zapraszóniu do składania ofert

x) niepotrzebne skreślić
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Pzedmiot zamówienia vuykonamy w terminie 20.12.2015r.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia
ofefi.

lntegralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
r) Opis wykonania dokumentacji oraz kosztorysu
2) opis prac remontowych i dotychczasowe doświadczenie pracowników Muzeum
3)Wypis z KRS

4)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w zaproszeniu
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