Nr sprawy: ZP-01/16
Załącznik nr 1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
___________________________
pieczęć firmowa wykonawcy
OFERTA
/tytułowa strona oferty/
Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................
............................................................................................................... ...........
Adres /siedziba/: ul.:........................., kod............. , miejscowość.................................
Województwo:..............................
NIP:.....................................REGON:........................................................................
Imię i nazwisko przedstawiciela/i wykonawcy 1:
......................................
.........................................
.................................
Tel:...................................................................fax:........................... ..................
Strona internetowa:......................e-mail:......................................
Wykonawca należy/ nie należy do grupy kapitałowej2, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.):
a) nazwa grupy kapitałowej ………………………………………
b) podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
1. Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-01/16 na dostawę fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej,
oferuję wykonanie zamówienia na następujących zasadach:
a)
cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
brutto:...........................w tym VAT:..............zł., cena netto:.......................................
słownie cena brutto:..................................................................................................
Oświadczamy, że:
- oferowana cena zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
- oferowana cena pokrywa wszelkie zobowiązania umowne w tym ryzyko z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego,
- przed obliczeniem ceny ofertowej zapoznałem się z warunkami realizacji zadania mogącymi mieć
wpływ na oferowaną cenę,
- nie przysługuje nam w trakcie realizacji umowy prawo żądania zmiany ceny, z zastrzeżeniem
zmian określonych w pkt 28 specyfikacji pkt 2 – zmiany w umowie.
b)
Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć wszystkie czynności objęte przedmiotem
zamówienia:
- dostawę fortepianu do siedziby Zamawiającego do sali koncertowej,
- ustawienie instrumentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- strojenie instrumentu.
1

Osoba/y występujące w rejestrze jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, lub osoba/y posiadająca/e pełnomocnictwo podpisane

przez osoby upoważnione zgodnie z rejestrem. Pełnomocnictwo wykonawca dołącza do oferty.
2

Niepotrzebne skreślić.

1

c)
Warunki płatności i odbioru:
Płatność realizowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury jest przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Zamawiającego protokół z wykonanych czynności.
d)

Warunki gwarancji:

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na okres …………… lat (min 5 lat).
Akceptujemy szczegółowe warunki gwarancji określone w specyfikacji.
2.
Oferowany przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie ze specyfikacją i wszystkimi jej
załącznikami. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz wszystkimi
warunkami realizacji zamówienia.
Nazwa i
typ oferowanego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej oraz podstawowe
parametry:
Nazwa parametru
Marka fortepianu
Typ/Model fortepianu

Opis oferowanego fortepianu

uwagi

Wymiary fortepianu
dłg/szer/wys
Kolor fortepianu
Waga fortepianu
Data produkcji
Informacje
dotyczące
rozegrania instrumentu
Dodatkowe
elementy
wyposażenia

TAK/NIE
Niewłaściwe skreślić

3.
Oświadczam/y że jesteśmy związani ofertą 30 dni od licząc od upływu terminu składania
ofert.
4.

Oświadczam/y że akceptujemy istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 Specyfikacji.

5.
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i w załączeniu przedkładamy
wraz z ofertą:
a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 3.2. specyfikacji,
b)3...................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................................................................................
Oferta liczy:....................stron
......................dnia........................
-------------------------------------------podpis/y osób uprawnionych
reprezentowania wykonawcy

3

jeżeli wykonawca dołącza inne niż wymienione w spisie dokumenty wpisuje je w ppkt. 5 b)

2

