
MDK/3877/2020                                                                                                                 
Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA PRZETARGOWA
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
„Dostawa i montaż systemu nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz elementów sceny do
Miejskiego Domu Kultury – Domu Kultury im.  Wiktorii  Kubisz w Bielsku-Białej” zgodnie  
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Dostawa i montaż systemu nagłośnienia, oświetlenia
scenicznego oraz elementów sceny do Miejskiego Domu Kultury

– Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej” 

ZAMAWIAJĄCY:                        Miejski  Dom  Kultury
43-300  Bielsko-Biała
 ul.  1  Maja  12
 REGON 070615661              NIP 547-10-29-394
 telefon: 33 812 56 92/93  fax: 33 812 23 88                      
 mdk@mdk.beskidy.pl

WYKONAWCA/WYKONAWCY:
(pełna nazwa/adres/NIP/REGON
/telefon/faks/e-mail/www.)

...................................................................................................................

...................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

...................................................................................................................

...................................................................................................................
(adres)

REGON: ........................................ NIP: ..............................................

telefon: ........................................ fax: ...............................................

..........................................................@.....................................................

CENA OFERTOWA BRUTTO /zł/: 
tj. liczona łącznie z podatkiem VAT

- cyfrowo:

- słownie:

zastosowana stawka podatku VAT

Oferuję zrealizować zamówienie za cenę brutto: 
(stanowiącą wynagrodzenie kosztorysowe):

........................................................zł

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............................%

OFEROWANY  TERMIN  REALIZACJI
ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zrealizuję w terminie (określić w dniach) :

...................................................................................................................
(wymagany termin do 15.10.2020 r.)

OFEROWANY  OKRES  GWARANCJI  
I RĘKOJMI: 
na całość przedmiotu zamówienia:

Udzielam/y/:
- gwarancji

• na  przedmiot   zamówienia oraz dostarczone  
i zamontowane urządzenia na  okres  (min. 24 m-
ce – max. 60 m-cy): ......... m-cy

-  rękojmi 
• za wady fizyczne robót oraz użytych materiałów,

dostarczonych  i  zamontowanych  urządzeń  na
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okresy równe okresom udzielanych gwarancji;
oraz zobowiązuję do usunięcia wady w ciągu ................. dni
roboczych od chwili zawiadomienia o wadach. 

PODPIS/Y/:
(data i podpisy osób upoważnionych do 
podpisywania dokumentów 
przetargowych)

...................................................................................................................
(podpis/y)

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Pozostaję/my/ związany/i/ złożoną przeze mnie/nas ofertą
przez okres wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY: Akceptuję/my/ termin płatności do 14 dni od daty złożenia
faktury  u zamawiającego. 

OŚWIADCZENIA:

INFORMACJE O POWIERZENIU 
PODWYKONAWCOM CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Oświadczam/y/, że:
• zdobyłem/liśmy/  informacje  konieczne  do

sporządzania  oferty;
• zapoznałem/liśmy/  się  z  warunkami  przetargu

zawartymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z  załącznikami  i  przyjmuję/my/
te  warunki  bez  zastrzeżeń;

• zobowiązuję/my/  się  do  zawarcia  umowy  na
warunkach określonych we wzorze umowy.

Informuję, że zamówienie zamierza wykonać:
1) samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców *;
2) z udziałem podwykonawców * (należy podać części
zamówienia,  których  wykonanie  wykonawca  zamierza
powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców)

1. ...........................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. ..........................................................................................................

.........................................................................,.....................................

...............................................................................................................

3. ..........................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA  O  STRONACH  OFERTY
ZAWIERAJĄCYCH  TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA

Niniejsza oferta zawiera na stronach od ........  do ........
informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji. **

**  wypełnić  jedynie  wtedy,  gdy  oferta  zawiera  informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – jednocześnie należy
wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  faktycznie  stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa
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PODPIS/Y/:
osób upoważnionych do podpisywania
dokumentów przetargowych (zgodnie z
dokumentami dołączonymi do oferty –
odpis  z  KRS,  ewidencji  działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)

DATA:

...................................................................................................................
(podpis/y)

....................................................... , dnia .................................2020 r.
                     (miejscowość)
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