
 

 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
................................................ 
pieczęć wykonawcy 

................................................ 
nr tel. i nr faksu 

................................................ 
REGON 

................................................ 
NIP 

................................................ 
e-mail: 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą "Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji 
wydarzeń artystycznych Polskiej Opery Królewskiej w roku 2018 wraz z montażem i 
demontażem" 03/PN/U/18 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ: 

a. wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): ............................................................................... 
zł   
  (słownie złotych: ..............................................................................................................) 

b. plus podatek VAT w wysokości : ..............%, tj. ..........................................................zł  
  (słownie złotych: ...............................................................................................................) 

c. tj. za łączne  wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT): 
................................................. zł  
  (słownie złotych: ..............................................................................................................) 

• ZOBOWIĄZUJEMY się do wymiany uszkodzonego elementu na działający w czasie ……... 

• OFERUJEMY Usługę Wynajmu, montażu i demontażu sprzętu oświetleniowego , opisanych 
w Załączniku nr 2  

• OFERUJEMY sprzęt oświetleniowy następujących producentów : 
SPRZĘT PRODUCENT/MODEL 

1. Ruchoma głowica profilowa LED    
2. Ruchoma głowica LED typu Wash    
3.Lampy Profilowe LED    
4.Dimmer     
5.Statyw oświetleniowy teleskopowy  3m    
6.Statyw oświetleniowy teleskopowy  4m    
7.Rozdzielnia  63A    



 

 

8.Okablowanie DMX    
9.Kratownica aluminiowa czarna 11m, 
dwie wciągarki   

 

• OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od 
 03.09.2018r. do 31.12.2018r.przy czym montaż zostanie wykonany do dnia 02.09.2018 zaś  
       demontaż do dnia 03.01.2019 r.  

• OŚWIADCZAMY, że akceptujemy, iż opłata za wynajem sprzętu zostanie zapłacona w czterech, 
równych, miesięcznych ratach 

• OŚWIADCZAMY, że akceptujemy 14 dniowy termin płatności liczony od dnia prawidłowo 
wystawionej faktury przez Wykonawcę i konieczność dostarczenia faktury za miesiąc grudzień do 
dnia 20 grudnia 2018 r.  

• OŚWIADCZAMY, że posiadamy odpowiedni potencjał i zasoby umożliwiające realizację 
zamówienia 

• OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od daty 
składania ofert 

• OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy który stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego 

• Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

POLSKA OPERA KRÓLEWSKA ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 1 PIĘTRO, 

Dyrektorium sekretariat pokój nr 3,  e-mail: sekretariat@operakrolewska.pl 

• OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych kartkach. 

• ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

• ............................................................................................. 

• ............................................................................................. 

• ............................................................................................. 

• ............................................................................................. 

• ............................................................................................. 

• ............................................................................................. 

• ............................................................................................. 

• ……………………………………………………………  

• ............................................................................................. 

• ……………………………………………………………  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
……………………., ……………… 2018 r.                  …………………………… 
  miejscowość       data                            podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego 

        przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


