Nr sprawy: DAM-282-2/16
Formularz ofertowy
Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Załącznik nr 2
do SIWZ

......................................................
Wykonawca
OFERTA
Imię i nazwisko lub nazwa oferenta: .......................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................
NIP: .....................................................
REGON: ..............................................
Numer konta: ..........................................................................................................
Składamy niniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
1. Oferujemy
dostawę sprzętu oświetleniowego do Sali prób w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 3
(CPV 31500000-1)
zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
załącznikach do SIWZ, wskazując następującą cenę:
Cena
netto
= ...................................................................................................
(słownie: ................................................................................................)
Cena brutto = ...................................................................................................
(słownie: ................................................................................................)
Termin wykonania umowy - … dni od daty zawarcia umowy.
2. Umowa realizowana będzie w terminach określonych w SIWZ i załącznikach 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 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty, są następujące
formularze oraz dokumenty:
a) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ,
b) dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ:
 odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej - ...... stron,
 zaświadczenie z urzędu skarbowego - ...... stron,
 zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ...... stron,
 oświadczenie wykonawcy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ,

wykaz dostaw – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
dokumenty potwierdzające, czy dostawy zostały wykonane prawidłowo - …
stron.
c) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ,
d) parafowany tekst umowy o zamówienie publiczne – stanowiący załącznik nr 6 do
SIWZ,
e) potwierdzenie wniesienia wadium - ...... stron,
f) pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie składające ofertę do ich
reprezentowania w postępowaniu (jeśli dotyczy) - ...... stron,
g) wskazanie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom (jeśli
dotyczy) - ...... stron.



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

......................................................
pieczęć wykonawcy
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji

