Nr sprawy: DAM-282-7/19
Formularz ofertowy
Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Załącznik nr 2a
do SIWZ

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

OFERTA
Imię i nazwisko lub nazwa oferenta:
.......................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................
Adres email: …………………………………………………………………………………………….
Adres skrzynki ePuap:
NIP: .....................................................
REGON: ..............................................
Numer konta: ..........................................................................................................

Składamy niniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
1. Oferujemy
dostawę sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń
mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w
budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2
(CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9)
zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach
do SIWZ, wskazując następującą cenę:
Cena netto = ................................................................................................... (słownie:
................................................................................................)
Cena brutto = ................................................................................................... (słownie:
................................................................................................)
Okres gwarancji w miesiącach (nie mniej niż 24 miesięcy): …………………………
Składając ofertę oświadczam/y, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług.
Powyższy
obowiązek
podatkowy
będzie
dotyczył
…..……………………………………….............................*
objętych
przedmiotem
zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
…..……………………………………….............................** złotych.
* Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
** Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających
mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

UWAGA: oświadczenie powyższe dotyczy sytuacji opisanej w art. 91 ust. 3a ustawy

PZP. Jeśli sytuacja powyższa nie zachodzi, sekcję tę należy przekreślić.
2. Umowa realizowana będzie w terminach i na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach
do SIWZ, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i załącznikach do SIWZ, w całości je akceptujemy i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń, oraz że uzyskaliśmy wszelkie informacje i dane niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę z
Zamawiającym o treści stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ.
6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty, są następujące
formularze oraz dokumenty:
i. wypełnione załączniki nr 2b do SIWZ(3 szt.):
Załącznik nr 2b a – arkusz wyceny a,
Załącznik nr 2b b – arkusz wyceny b,
Załącznik nr 2b c – arkusz wyceny c,
ii. formularz JEDZ (w tym formularz JEDZ dotyczący podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powołuje się zgodnie z art. 22a ustawy PZP; w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców),
iii.
iv. dokument wadium (w przypadku wnoszenia w formie innej niż pieniężna),
v. pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie składające ofertę do ich
reprezentowania w postępowaniu (jeśli dotyczy),
vi. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z
punktem VII.5. SIWZ (jeśli dotyczy)
vii. wskazanie
części
zamówienia,
której
wykonanie
Wykonawca
powierzy
podwykonawcom (jeśli dotyczy).
7. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza będzie obowiązany do złożenia w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 10 dni) dokumentów
wymaganych zgodnie z częścią VII.2 SIWZ, tj:
i. potwierdzenie ubezpieczenia,
ii. wykaz dostaw – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami
określającymi ich należyte wykonanie,
iii. wykaz osób – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami
określającymi ich należyte wykonanie,
iv. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
v. zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego,
vi. zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
vii. odpis z właściwego rejestru lub CEIDG,
viii. oświadczenia wykonawcy zgodnie z pkt. VII.4.i-k SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ),
ix. informacja o grupie kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ),
x. karty katalogowe oferowanych urządzeń, pozwalające dokonać oceny spełniania
parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza możliwość przedstawienia kart katalogowych w języku polskim lub
angielskim.

......................................................
miejscowość, data

......................................................
pieczęć wykonawcy

podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji

