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          Zał. nr 6 do SIWZ 
 

.............................................. 
             wykonawca 

.......................................... 
                   data 

Formularz Oferty 
i Formularze załączników do Oferty 

 

A)   
F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

 
Przedmiot zamówienia 

 

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie 

Zamawiający Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

Nazwa i adres wykonawcy  

Adres do korespondencji  
oraz telefon, fax i e-mail  
(o ile wykonawca takie posiada) 

 
 
 

 
 
 

Tel: 
Fax: 
E-mail: 

Nr konta 
(w przypadku wniesienia wadium przelewem) 

 
 

Cena ofertowa w zł netto 
(cyfrowo i słownie) 

 
 

Stawka i kwota podatku VAT 
...........%, 

  
tj. ................................................ zł 

Cena ofertowa w zł brutto 
(cyfrowo i słownie) 
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Okres gwarancji na wyposażenie 
(w miesiącach) 

........ miesięcy 

Hasło dostępu do pliku zawierającego 
elektroniczną wersję dokumentu JEDZ 

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

 
 
 

B) 
Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca powierzy podwykonawcom. 

 
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca 
wykonanie prac w zakresie: 
 

 

Lp. Zakres prac  powierzony podwykonawcom: Nazwa podwykonawcy: 
dotyczący robót budowlanych: 

1.   

2.   

3.   

dotyczący usług: 

1.   

2.   

3.   

dotyczący dostaw: 

1.   

2.   

3.   

 
UWAGI: 

1. W przypadku wykonywania całości zamówienia bez udziału Podwykonawców – wpisać „nie dotyczy”. 
2. W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobligowany jest do podania zarówno powierzanego zakresu jak również nazwy (firmy) 
Podwykonawcy, któremu dany zakres zostanie powierzony. 
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C)   
Oświadczam, że przeanalizowałem i w pełni akceptuję treść dokumentów tworzących Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz informuję, że zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do 
opracowania oferty i podpisania umowy, a przedmiotowa oferta obejmuje pełen zakres zamówie-
nia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
D)  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzą-
dzenia 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicz-
nego w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 
 

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

Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 
do występowania w imieniu Wykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
* Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Wykaz cen ryczałtowych 
 

Numer 
pozycji 

Opis robót Wartość 
zł netto 

Wartość 
zł 
brutto 

Udział w całości kosztów 
Inwestycji 
ZAKRES [%] 

1 2 3 4 od……… do………… 

1. Rozbiórki     0,73% 0,99% 

2. 
Rozwiązanie kolizji budynku Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej ze stacją elektroenergetyczną 110/15 RPZ 
„Pałac” 

    0,9% 1,2% 

3. Konstrukcja     25,9% 35,0% 

4. Elewacja     9,6% 13,1% 

5. Stolarka/Ślusarka otworowa     3,4% 4,6% 

6. Ściany działowe     2,3% 3,1% 

7. Wykończenie     8,8% 11,9% 
8. Dźwigi, suwnice,  podnośniki     2,1% 2,8% 
9. Biały montaż     0,32% 0,43% 
10. Meble     0,49% 0,67% 
11. Technologia kuchni     0,17% 0,23% 
12. Dach     5,1% 7,0% 
13. Identyfikacja wizualna     0,16% 0,22% 
14. Instalacja wentylacji     7,6% 10,3% 

15. Instalacje wodociągowe     0,62% 0,84% 

16. Instalacje kanalizacyjne     0,9% 1,2% 
17. Instalacja grzewcza i chłodnicza     3,6% 4,8% 
18. Instalacje elektryczne     6,5% 8,9% 
19. Instalacje teletechniczne     3,1% 4,2% 

20. Zagospodarowanie terenu     1,9% 2,5% 

21. 4.0 Przebudowa wodociągu dn250mm     0,05% 0,07% 

22. 9.0 Przyłącze sieci cieplnej     0,18% 0,25% 

23. 11.0  Przyłącza wodociągowego dla MSN     0,02% 0,03% 

24. 
3.0 Projekt likwidacji oświetlenia ulicznego na Placu 
Defilad 

    0,003% 0,004% 

25. 12.0 projekt przyłącza telekom dla MSN     0,00009% 0,00012% 

26. 16.0 Projekt przebudowy studni telekom     0,05% 0,06% 

27. 
15.0 Projekt przebudowy zjazdu z ulicy marszałkowskiej 
na ulicę złotą 

    0,02% 0,03% 

28. 
17.0 Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu 
chodnika oraz likwidacji skrzyżowania 

    0,31% 0,42% 

29. 19 Przyłącze elektryczne do placu budowy     0,14% 0,19% 
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30. 20 Przyłącze wodociągowe do placu budowy     0,03% 0,04% 

31. 20 Przyłącze kanalizacji sanitarnej  bytowej  do budowy     0,009% 0,012% 

32. 
20 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do stanowiska mycia 
pojazdów 

    0,02% 0,03% 

33. 15A Przebudowa odwodnienia ul. Złotej     0,018% 0,024% 

34. 
9A likwidacja kolizji wodociągu z komorą ciepłowniczą  
wyłączeniową S1 

    0,002% 0,003% 

35. 13.0 projekt przyłącza kanalizacyjnego dla MSN     0,03% 0,05% 

36. 19 Przyłącze telekomunikacyjne dla budowy     0,002% 0,003% 

 RAZEM         

 
 
Uwaga: Wykonawca wyceniając powyższe zestawienie cen ryczałtowych ma obowiązek wycenić każdą z pozycji, 
uwzględniając ograniczenia procentowe wartości zgodnie z wartościami wskazanymi w kolumnie „udział % w całości 
kosztów Inwestycji”. Przekroczenie wartości poza określoną tolerancje w którejkolwiek z pozycji Zestawienia cen 
ryczałtowych, będzie traktowane jako brak zgodności z SIWZ i będzie powodowało odrzucenie oferty Wykonawcy.   
 
Oświadczamy, że w Formularzu Cenowym zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, 
którego zakres został określony przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
 
 
 
 

........................................................ 
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
* Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
 


