Nr sprawy: DAM-282-7/16
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

obsługę widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych
imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie
(CPV 98390000-3)
zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do
SIWZ, wskazując następującą cenę porównawczą:

cena netto .............................. zł
słownie netto ............................................................................... zł
cena brutto .............................. zł
słownie brutto ............................................................................... zł
obliczoną w sposób następujący:
Cp = 3 * (180 * C1 + 110 * C2 + 4000 * C3)
gdzie Cp oznacza podaną powyżej cenę dla celów porównawczych,
C1 oznacza cenę za obsługę jednego spektaklu w kategorii 1
– netto .............................. zł,
C2 oznacza cenę za obsługę jednego spektaklu w kategorii 2
– netto .............................. zł,
C3 oznacza cenę za roboczogodzinę w kategorii 3
– netto .............................. zł.
Wykonawca zatrudniać będzie liczbę pracowników (spośród wymaganych 13) znających
więcej niż jeden język obcy - ………………….
Wykonawca zatrudniać będzie co najmniej jedna osobę ze znajomością języka migowego…………………………….. (wpisać „tak” lub „nie”)

2. Umowa realizowana będzie w terminach i na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach
do SIWZ, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 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:
i. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 3a) oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3b),
ii. parafowany tekst umowy o zamówienie publiczne stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ,
iii. pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie składające ofertę do ich
reprezentowania w postępowaniu (jeśli dotyczy),
iv. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z
punktem VII.3 SIWZ (jeśli dotyczy)
v. wskazanie
części
zamówienia,
której
wykonanie Wykonawca
powierzy
podwykonawcom (jeśli dotyczy).
7. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza będzie obowiązany do złożenia w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 5 dni) dokumentów
wymaganych zgodnie z częścią VII.2 SIWZ, tj:
i. potwierdzenie ubezpieczenia,
ii. wykaz usług – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami
określającymi ich należyte wykonanie,
iii. odpis z rejestru,
iv. zaświadczenie z urzędu skarbowego,
v. zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
vi. informacja o grupie kapitałowej (załącznik nr 5),

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

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

