OFERTA
.........................................................................................
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej
.........................................................................................
Adres
.........................................................................................
Powiat, województwo
.........................................................................................
Telefon, fax
.........................................................................................
E-mail
.........................................................................................
REGON NIP

Warszawska Opera Kameralna
00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 49

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy sprzętu oświetleniowego
w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności
artystycznej Opera Off ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 84566 – 2016
z dnia 11.04.2016 r., nr postępowania nadany przez Zamawiającego - PN/02/16, składamy
ofertę następującej treści:
1. Oświadaczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczam(y), że mniejsze zamówienia zamierzam wykonać z udziałem
podwykonawców/bez udziału podwykonawców*.
Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:
1)……………………………………………………..
2)……………………………………………………..
3)……………………………………………………...
4)………………………………………………………
5)……………………………………………………….
*

niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
3. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i wzorem umowy za cenę:

Łączna wartość bez podatku VAT – cena netto:
…………………………………………………..zł
(słownie złotych:……………………………………………………………………….)
Łączna wartość z podatkiem VAT – cena brutto:
…………………………………………………..zł
(słownie złotych:……………………………………………………………………….)
w tym……………% podatku VAT tj……………………………………………….zł
(słownie złotych:………………………………………………………………………..
4. Cena brutto obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
5. W przypadku zmiany stawki VAT na dostawy objęte zamówieniem, zmiana stawki w
umowie następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
6. Zamówienie zrealizujemy w terminie …………………………………..dni od dnia
rozpoczęcia robót.
7. Udzielamy.................................................................................. miesięcznej gwarancji
jakości.
8. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
dnia upływu składania ofert.
9. Oświadczam(y), że niniejsza oferta zawiera na stronach od……..do……….informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, który
stanowi załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy wg
wskazanego projektu, na warunkach określonych w specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ……………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………….
5) ……………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………….
7) ……………………………………………………………….

8) ………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………….
10) ……………………………………………………………….
11) ……………………………………………………………….
12) ……………………………………………………………….
13) ……………………………………………………………….
14) ………………………………………………………………..
15) ………………………………………………………………..

Podpisano ........................................................................................ dnia ....................................
(podpis Wykonawcy lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

