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UZ-443-7/13/jk Załącznik nr 3 do SIWZ na sprzedaż biletów 
wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych  w 
Muzeum ŚPN, od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.  

                                                               
Świętokrzyski Park Narodowy 
z siedzibą w Bodzentynie 
ul. Suchedniowska 4, 
26-010 Bodzentyn. 

 
OFERTA  

na prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
na Świętym Krzy żu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych  

w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. 
 

 
Nazwa Wykonawcy  
 

 

 
Adres, nr faksu, e-mail, do 
korespondencji 
 

 

 
NIP/PESEL 
 

 

 
REGON 
 

 

 
Imi ę i nazwisko osoby uprawnionej do 
występowania 
w imieniu Wykonawcy 
 

 

 
1. Ja niżej podpisany, w imieniu wyżej wymienionego Wykonawcy oferuję wykonanie przedmiotu  

zamówienia tj. „prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów 
edukacyjnych w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.” 
zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Spełniam warunki do wykonania przedmiotu zamówienia co potwierdzam złożonym oświadczeniem 
stanowiącym załącznik nr 1 

3. Akceptuję treść wzoru umowy o treści jak w załączniku nr 2 
4. Jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływy terminu składania ofert. 
5. Oferowana wysokość prowizji pokrywa wszystkie moje należności z tytułu wykonania zamówienia. 
6. Zamierzam*  / nie zamierzam*  zlecić podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia: 

.......................................................................................................... 
* niepotrzebne skreślić, w przypadku, jeżeli Wykonawca zamierza zlecić wykonanie części zlecenia 
podwykonawcy puste pola należy wypełnić wskazując te części zamówienia. 

 
7. Z tytułu sprzedaży biletów będę naliczał prowizj ę w wysokości: 
 

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

od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co stanowi  

cenę  brutto ……..…..   złotych ** (słownie: ……………….złotych …………..groszy ) od sprzedaży  

biletów o wartości 100  (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby  ustalenia ceny oferty) 

**cenę należy wskazać w złotych polskich , z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy czym 
podanie wartości 0,00 zł w formularzu ofertowym nie wyczerpuje wymogu podania ceny.  
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8. Z tytuł sprzedaży wydawnictw, pamiątek i materiałów  będę naliczał prowizję wysokości: 

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

wartości faktycznie sprzedanych wydawnictw i materiałów edukacyjnych co stanowi  

cenę  brutto ……..…..   złotych ** (słownie: ……………….złotych …………..groszy ) od sprzedaży  

wydawnictw o wartości 100  (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby  ustalenia ceny 
oferty) 

**cenę należy wskazać w złotych polskich , z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku , przy czym 
podanie wartości 0,00 zł w formularzu ofertowym nie wyczerpuje wymogu podania ceny.  

  

 

 

 

………………………………….                         ……………………………………………….    
Miejscowość, data                               podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy  


