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Załącznik nr 1 do  OGŁOSZENIE O UDZIELANY ZAMÓWIENIU  
na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

 

Warszawa, ....................................... 

 

Zamawiający:                                                                                                                                           

Muzeum Warszawy  

ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 

00-272 Warszawa 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Nr telefonu: ……………………………………………….. 

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

Osoba do kontaktu: ……………………………………… 

(pieczątka) 

FORMULARZ  OFERTOWY 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.: Produkcja scenografii wystawy czasowej pt. „Nieba i ziemi 

nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939” według projektu Zamawiającego zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych  w   OGŁOSZENIU O UDZIELANYM 

ZAMÓWIENIU na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej  za wynagrodzeniem:  

.................................  zł brutto (słownie brutto: ….............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………….zł) 

zgodnie z wyliczeniami (kolumna 4 wiersz SUMA): 

Lp. Nazwa zadania Kwota  netto 

W PLN 

Cena  

brutto w PLN  

1.  2.  3.  4. 

 

PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ WYSTAWY 

 

1.  Farba do malowania ścian i materiały 

zabezpieczające  

  

2.  Materiały do konstrukcji wystawienniczych 

wraz z farbą 

  

3.  Materiały do gablot wraz z farbą    

4.  Szkło hartowane do gablot   
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5.  LEDy wraz z zasilaniem i kablami do gablot 

podświetlanych  

  

6.  Druk UV na płytach MDF 50 cm x 50 cm – 

maks. 50 sztuk 

  

7.  CNC – cięcie elementów konstrukcji    

8.  Transport   

9.  Wysłonięcie okien wraz z materiałem   

10.  Metal do gablot na nóżkach    

11.  Koordynacja prac   

12.  Malowanie ścian w 6 salach 

wystawienniczych powierzchnia – ok. 400 m2 

  

13.  Wykonanie konstrukcji wystawienniczych    

14.  Wykonanie gablot i montaż    

15.  Wykonanie metalowych podstaw do gablot   

16.  Montaż oświetlenia LED w gablotach     

17.  Inne…(wymienić)   

18.   Suma 

  

2. Oświadczamy, że podane kwoty obejmują wszystkie koszty realizacji zamówienia we wskazanym 

zakresie (w tym zakup niezbędnych materiałów).  

3. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie produkcji scenografii wystaw dla instytucji 

kultury, o których mowa w części III ogłoszenia.  

 

Lp. Nazwa i adres Zleceniodawcy Nazwa zamówienia Wartość 
zamówienia 

Termin 
wykonania 
zamówienia 
Od dd/mm/rrrr 
do dd/mm/rrrr 

1. 

 

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

   

3.  
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W załączeniu składamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie produkcji scenografii wystaw 
dla instytucji kultury, 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy jej warunki.  

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni. 

6. Oświadczamy, że część przedmiotu zamówienia w postaci ……………………………………………. 

(należy podać zakres) wykona podwykonawca ……………………………………………(nazwa i 

adres). 

                                                                        

 

 

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

                                                                     (podpis i pieczątka Wykonawcy) 


