
Zał. Nr 1 do SIWZ 

 

.........................................., dnia ............................. 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa ………………………………………………………. 

Siedziba …………………………………………………….. 

Nr telefonu/fax. …………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………. 

Nr NIP ……………………………………………………… 

Nr REGON …………………………………………………. 

 

………………………………… 

 ( pieczęć Wykonawcy) 

Centrum Kulturalne w Przemyślu  
 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Na podstawie warunków zamówienia podejmuję się wykonania dostaw sprzętu zgodnie 

z dokumentacją przetargową, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą 

starannością, stanowiących przedmiot przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 

dla inwestycji  

„Kino Centrum Cyfryzacja” 

 

za cenę ..............................................................zł netto, 

(słownie:............................................................................................................................ zł.), 

VAT ..................................................................zł  

(słownie: ........................................................ .................................................................. zł.), 

brutto.................................................................zł,  

(słownie:............................................................................................................................ zł.)   

Cena została określona na podstawie formularza cenowego dołączonego do oferty i obejmuje 

pełny zakres określony w dokumentacji przetargowej. 

 Wartości jednostkowe dostarczonego sprzętu netto są stałe i nie będą podlegały 

waloryzacji w trakcie realizacji całego zamówienia. 

W podanych wartościach jednostkowych dostaw uwzględnione są wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania całego zakresu dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

warunkami technicznymi, a także wszystkie niezbędne roboty związane z wykonaniem 

zamówienia, a w szczególności zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

zabezpieczenie terenu w okresie realizacji robót, sprowadzenia sprzętu, dowóz materiałów itp.  

2. Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia 22 listopada 2013 r. 



3. Oświadczamy, że na wykonany zakres dostaw zostanie udzielona gwarancja na okres 

36 miesięcy. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia warunki płatności tj: płatność jednorazowa po wykonaniu i odbiorze dostawy 

i przedłożeniu faktury końcowej po końcowym odbiorze dostaw, termin płatności do 60 dni od 

dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz ze wszystkimi niezbędnymi protokołami do 

siedziby Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zakresem oferowanych do wykonania dostaw oraz zdobyliśmy niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w budynku Centrum Kulturalnego w 

Przemyślu, oraz, że nasza specyfikacja sprzętowa jest dobrana do warunków występujących w 

ww. budynku 

9. Załącznikami do oferty są: 

a) .................................................................................................................... 

b) ..................................................................................................................... 

c) ..................................................................................................................... 

d) ..................................................................................................................... 

e) ....................................................................................................................... 

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

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


