Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
zamówienia jest „Dostawa systemowych konstrukcji scenicznych – podesty oraz konstrukcje sceniczne modułowe
umożliwiających łatwą i szybką zabudowę zaplecza technicznego dla realizowanych spektakli ” Znak : ZP/PN/08/2019
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Siedziba: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu: ………………………………….
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………
Numer NIP: …………………………………………………………………………………
Numer REGON: …………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – Konsorcjum podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

składamy niniejszą ofertę i do oferty załączamy komplet dokumentów i oświadczeń:


potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu



potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania



specyfikacje techniczne lub karty katalogowe potwierdzające spełnienie wymagań z OPZ

1/ Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………
(Wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - Konsorcjum)

2/ Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ, za cenę ofertową:

cena łączna..................................................................................... złotych netto
słownie ...............................................................................................................
plus podatek VAT ..................................................................................... złotych
co stanowi razem

................................................................... złotych brutto

słownie................................................................................................................

UWAGA! Kryterium oceny ofert, konieczne jest uzupełnienie!

Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (wpisać termin nie krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, który
został określony na okres min 24 m-cy) ……………… miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez
obydwie Strony (bez zastrzeżeń) lub protokołu usunięcia wad;

W przypadku braku podania
3/ Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
4/ Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz otrzymałem od zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

5/ Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z wymogami określonymi przez zamawiającego.
6/ Oświadczam, iż zapoznałem się z Projektem Umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7/ Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8/ Oświadczam, że zamówienie w całości wykonam siłami własnymi / wykonanie poniższych części zamówienia zamierzam powierzyć
podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) ……………………………………………………………………………..………………………..
(Opis części zamówienia)

9/ Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).
Zastrzegam jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być
udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
10/ Oferta zawiera ……………. ponumerowanych stron.
11/

Oświadczam/y/,

że

wybór

naszej

oferty

nie

będzie

/

będzie

prowadzić

do

powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………………
………………………………......…..….……………………………………………………………………………………………
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
Zgodnie z komentarzem do zmiany art. 91 ust. 3a ustawy obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje jedynie w przypadku:

-wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak
ustawie o podatku VAT,
1

i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją1 zmian w

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605)

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen
ofertowych podatku VAT.
12 / Oświadczam/y, iż oferowany przez nas system konstrukcji spełnia wszystkie wymagane parametry zawarte w Załączniku nr 2 do
SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia ( OPZ)
Poniżej podaję/podajemy informacje dotyczące oferowanego rozwiązania oraz oznaczeniami identyfikacyjnymi określającymi oferowany
sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym marka, typ, model sprzętu (jeśli występują i dotyczy to rozwiązania).

UWAGA
1. Zamawiający żąda wypełnienia poniższej tabeli, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, przy czym kolumna 4 dotyczy zgodności
oferowanych parametrów z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu zamówienia,
2. W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego elementu systemu, oferta jako nieodpowiadająca
treści SIWZ, zostanie odrzucona

Nazwa elementu

Liczba sztuk/
zestawów

Minimalne wymagania
techniczne

Potwierdzenie spełnienia wymagań:
Wymaga uzupełnienia!

1
podest sceniczny

Podest sceniczny
modułowy

2
32

3
Wymiary 2 x 1
Konstrukcja: systemowy
profil aluminiowy o

Producent :
Model:
Nazwa:

wysokości minimalnej
90mm maks. 120mm
Płyta nośna:

4
Wymiary:
Konstrukcja:
Płyta nośna
Ciężar własny:
Certyfikat dot. stateczności i nośności:

Nazwa elementu

Liczba sztuk/
zestawów

Minimalne wymagania
techniczne

Potwierdzenie spełnienia wymagań:
Wymaga uzupełnienia!

1

2

3

4

antypoślizgowa sklejka
(jeżeli dotyczy)

wielowarstwowa o grubości

Nośność :

min 20mm maks. 25mm
(kolor ciemny brąz)
Ciężar własny maks. 50kg
Wraz z Certyfikatem TUV
lub równoważny
potwierdzający stateczność
konstrukcji i nośność
Nośność min. 250kg/m2

Stopy regulowane
Producent :
Model:
Nazwa:
(jeżeli dotyczy)

Regulowane stopy
do podestów
scenicznych
zapewniających
modułowe
aranżowanie
powierzchni
scenicznej

1 komplet

Parametry:
materiał: aluminium

Materiał:

Regulacja wysokości nogi
poprzez rozsuwanie z
możliwością blokowania

Zestaw zgodne z opisem: TAK/ NIE

Nazwa elementu

Liczba sztuk/
zestawów

Minimalne wymagania
techniczne

Potwierdzenie spełnienia wymagań:
Wymaga uzupełnienia!

1

2

3

4

pozycji bez używania
dodatkowych narzędzi np. Wbudowany zacisk
Stopka zabezpieczająca
Lub inny równoważny
system regulacji wysokości
W skład kompletu wchodzą
stopy w ilościach podanych
poniżej: (1 zestaw = 4
sztuki)
w zakresie 40-60 cm: 32
zestawy
w zakresie 60-100 cm: 32
zestawy
w zakresie 100-180 cm:
32 zestawy
w zakresie 120-180 cm:
22 zestawy

Płyty sceniczne do
podestów i podłóg

Antypoślizgowe
płyty sceniczne

50

Płyta wykonana z
wielowarstwowej sklejki o

Wymagania względem sklejki:

Nazwa elementu

Liczba sztuk/
zestawów

Minimalne wymagania
techniczne

Potwierdzenie spełnienia wymagań:
Wymaga uzupełnienia!

1

2

3

4

grubości 25 mm.
Kolor: ciemny brąz
Producent :
Model:

Kolor:
Wymiary dł. x szer. x
grubość:
20000x1000x25mm

Nazwa:
(jeżeli dotyczy)

......................................................
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(miejscowość, data,
imię i nazwisko oraz czytelny
podpis osoby /osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wymiary:

