Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………………………..
Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Znak sprawy: JCK/ZP/1/2015

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na :
„Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby
Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze”
1. Oferuję/emy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami, za kwotę ryczałtową
netto
.…………………….. zł (słownie: …………………….………………………….. zł).
+ podatek VAT ….. %
.…………………….. zł (słownie: …………………….………………………….. zł).
co daje łącznie brutto
.…………………….. zł (słownie: …………………….………………………….. zł).
2. Oświadczam/y, że zaproponowana cena ryczałtowa, obejmuje wszystkie
nakłady niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Udzielimy gwarancji jakości na wykonaną dostawę (tj. całość przedmiotu
zamówienia opisanego w SIWZ) na okres zgodny z gwarancją udzielaną
przez producenta, minimum 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru
końcowego związanego z przejęciem przedmiotu zamówienia w posiadanie
przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie niezbędne
informacje dotyczące niniejszego zamówienia.
5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ i akceptujemy określone w niej
warunki oraz zasady postępowania.
6. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami warunkami opisanymi przez zamawiającego w SIWZ .
7. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty
zamówienie w terminie określonym w rozdziale V SIWZ.

zrealizujemy

8. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
9. Oświadczam/y, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i
terminie wskazanym przez zamawiającego.
10. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez Podwykonawców*
Zamówienie zmierzamy zrealizować z udziałem Podwykonawców*. Część
zamówienia, którą zamierzamy powierzyć Podwykonawcom obejmuje:
…………………………………………………….…………………………………….
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na adres …………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….….
nr telefonu ……………… nr fax ………………….. e-mail ………………….……..
12. Zgodnie z art.44 ustawy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w
postępowaniu.
13. Integralną część oferty stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – parafowany wzór umowy,
załącznik nr 2 – zestawienie oferowanego sprzętu,
załącznik nr 3 – oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
4) załącznik nr 4 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków wskazanych w art.22 ust.1
Prawa zamówień publicznych.
5) załącznik nr 5 – aktualny odpis z właściwego rejestru
6) załącznik nr 6 – wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat z
poświadczeniami
7) załącznik nr 7 – oświadczenie oferenta w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
8) załącznik nr 8 – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy podpisane przez osoby
do tego upoważnione *
9) załącznik nr 9 – wzór umowy konsorcyjnej (spółki) na realizację zamówienia.*
10) Inne …………………………………………………………………………………………………
1)
2)
3)

14. Oświadczam/y , że wszystkie przedłożone dokumenty są kompletne i zgodne
z prawdą, zostały ponumerowane wraz załącznikami , spięte/zszyte* w jeden
dokument składający się z ……….. kolejnych stron.

……..……………………..
Miejscowość, data

*- niepotrzebne skreślić

…...………………………………………
Podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.1 do SIWZ
Znak sprawy: JCK/ZP/1/2015
ZESTAWIENIE OFEROWANEGO SPRZĘTU

L.P.

URZĄDZENIE OPISANE W SIWZ

-1-

ilość sztuk

-2-

URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
PRODUCENT
MODEL OFEROWANEGO
URZĄDZENIA
-3-4-

ZESTAWU KONSOLI DŹWIĘKU
1.

1.1 Cyfrowa konsoleta mikserska dźwięku

1

2.

1.2 Moduł wejściowo/wyjściowy

1

3.

1.3.1 Mikrofon bezprzewodowy UHF

3

4.

1.3.2 Odbiornik sygnału bezprzewodowego UHF

3

5.

1.3.3 Dystrybutor antenowy dla 4 odbiorników

1

6.

1.3.4 Kabel antenowy

2

7.

1.3.5 Antena kierunkowa

1

8.

1.4 Mobilne urządzenie sterujące

1

9.

1.5.1 Kabel Cat5e UTP 50M

2

10.

1.5.2 Kabel Multicore

3

11.

1.5.3 Kabel profesjonalny wieloparowy XLR

2

12.

1.6 Skrzynia transportowa typu rack 19"

1

ZESTAWU ŚWIATEŁ CYFROWYCH
13.

2.1 Ruchoma głowa

2

14.

2.2 Swiatła typu LED Bar RGB

6

Wszystkie urządzenia oferowane przez Wykonawcę muszą spełniać wszytskie wymagania techniczne podane przez Zamawiającego w
załączniku nr 1 do SIWZ.

……………………………..
(miejscowość i data)

……………..………………………..
(podpis Wykonawcy)

