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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez 

Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła",  nr sprawy: SA.26.8.2020.MSP składamy ofertę na wykonanie poniżej 

wskazanych części zamówienia. 

 

I. Nazwa i adres Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………………………… Numer faksu ……………………………………. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………. 

NIP ……………………………….……………………REGON ………………………………………… 

 

II. Cena oferty/okres gwarancji i rękojmi: 

Szczegółowy/e wykazy cen jednostkowych został/y złożony/e na formularzu/ach zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, 

właściwym do danej części zamówienia, stanowiącym/ch załącznik/i do niniejszej oferty.  

W niniejszym formularzu należy podać cenę łączną oraz okres gwarancji, właściwe dla danej części zamówienia. 

 

(Należy zaznaczyć i uzupełnić wybraną część zamówienia) 

 

󠄀 Część 1: 

Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji 

nagrań dźwiękowych 

 

cena (netto)........................................................................................................................  

 

podatek VAT ............% w kwocie: ............................................................ ........................ 

 

łączna cena (brutto): ........................................................................................................... 

 

słownie:......................................................................................................... ...................... 

 

Na wykonany przedmiot zamówienia – część 1 udzielamy ………………………. lat (słownie: ……………………….. 

lat) gwarancji i rękojmi. 

 

 

󠄀 Część 2: 

Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 
 

cena (netto)...................................................................................................................... .. 

 

podatek VAT ............% w kwocie: ............................................................ ........................ 

 

łączna cena (brutto): ...................................................................................... ..................... 

 

słownie:......................................................................................................... ...................... 

 

Na wykonany przedmiot zamówienia – część 1 udzielamy ………………………. lat (słownie: ……………………….. 

lat) gwarancji i rękojmi. 
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󠄀 Część 3: 

Zakup wraz z  dostawą wyposażenia do aneksu kuchennego 
 

cena (netto)....................................................................................................... ................. 

 

podatek VAT ............% w kwocie: ............................................................ ........................ 

 

łączna cena (brutto): ...................................................................................... ..................... 

 

słownie:......................................................................................................... ...................... 

 

Na wykonany przedmiot zamówienia – część 1 udzielamy ………………………. lat (słownie: ……………………….. 

lat) gwarancji i rękojmi. 

 

󠄀 Część 4: 

Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej 

 

cena (netto)...................................................................................................................... .. 

 

podatek VAT ............% w kwocie: ............................................................ ........................ 

 

łączna cena (brutto): ...................................................................................... ..................... 

 

słownie:......................................................................................................... ...................... 

 

Na wykonany przedmiot zamówienia – część 1 udzielamy ………………………. lat (słownie: ……………………….. 

lat) gwarancji i rękojmi. 

 

 

III. Oświadczam/y, że (punkty 1,2,3,4,5,7,8 dotyczą wszystkich części zamówienia): 

 

1) Jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym 

przedsiębiorstwem (niepotrzebne skreślić). 

 

Objaśnienia: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowanie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

2) Podatek odwrócony, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp:  

 nie występuje, 

 występuje, a wykaz towarów i usług, których dotyczy wraz z cenami został załączony do oferty. 

(zaznaczyć właściwe, w przypadku braku zaznaczenia opcji zamawiający uznaje, że podatek odwrócony nie 

występuje) 

 

3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4) Uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 

5) Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty, 

zobowiązujemy się do jej zawarcia. 

6) Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać (Należy zaznaczyć i uzupełnić wybraną część zamówienia): 
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󠄀 Część 1: 

Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji 

nagrań dźwiękowych 

 

a) sami,  

b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: 

 

- ………………………………… w zakresie …………………….……………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

-  ……………………………….. w zakresie ……………………….…………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

 

󠄀 Część 2: 

Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 

 

a) sami,  

b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: 

 

- ………………………………… w zakresie …………………….……………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

-  ……………………………….. w zakresie ……………………….…………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

 

󠄀 Część 3: 

Zakup wraz z  dostawą wyposażenia do aneksu kuchennego 

 

a) sami,  

b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: 

 

- ………………………………… w zakresie …………………….……………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

-  ……………………………….. w zakresie ……………………….…………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

 

󠄀 Część 4: 

Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej 

 

a) sami,  

b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: 

 

- ………………………………… w zakresie …………………….……………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

-  ……………………………….. w zakresie ……………………….…………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

 

7) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

8) Ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron). 
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IV. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

a) .................................................................... 

b) .................................................................... 

c) .................................................................... 

d) .................................................................... 

e) .................................................................... 

f) ..................................................................... 

 

 

 

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

                                                                     (własnoręczny podpis osoby upoważnionej  

      do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


