Nr sprawy: DAM-282-2/15
Formularz ofertowy
Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Załącznik nr 2
do SIWZ

......................................................
oferent

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
uzupełniającą kompleksową obsługę sceny
(CPV 71356000-8)
zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
załącznikach do SIWZ, wskazując następującą cenę porównawczą:
cena dla celów porównawczych netto ..............................PLN
słownie netto ...............................................................................PLN
cena dla celów porównawczych brutto ........................PLN
słownie brutto...........................................................................PLN
obliczoną w sposób następujący:
C = 16000 * Cdz + 1000 * Cn,
gdzie C oznacza cenę dla celów porównawczych netto: ........................zł,
Cdz oznacza cenę jednej roboczogodziny w porze dziennej netto:
........................zł,
Cn oznacza cenę jednej roboczogodziny w porze nocnej (w godzinach 23.00
- 7.00 oraz w niedziele i święta) netto: ........................zł.
Oferujemy termin płatności wynoszący ........ dni od
zamawiającemu (nie mniej niż 7 dni, nie więcej niż 30 dni).

dnia

doręczenia

faktury

2. Umowa realizowana będzie w terminach i na warunkach 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. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć
umowę z Zamawiającym o treści stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty, są następujące
formularze oraz dokumenty:
a) dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ:
i. odpis z rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - ...... stron,
ii. zaświadczenie z urzędu skarbowego - ...... stron,
iii. zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ...... stron,
iv. wykaz usług na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - ......
stron,
v. dowody potwierdzające należyte wykonanie usług - ...... stron,
vi. polisa lub inny dokument ubezpieczenia - ...... stron,
vii. oświadczenie wykonawcy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ,
viii. oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - ...... stron
b) parafowany tekst umowy o zamówienie publiczne – stanowiący załącznik nr 6 do
SIWZ,
c) pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie składające ofertę do ich
reprezentowania w postępowaniu (jeśli dotyczy) - ...... stron.

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

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

