Załącznik nr 1

Pieczęć wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY – po zmianie
Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

REGON:

NIP:

-

-

-

Telefon ……………………………………. , Adres e-mail: ..................................................................
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego składam/y niniejszą ofertę na
wykonanie Zadania, pn.:

„Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – obój (1 sztuka)”
i oferuję/my:
1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:

Ryczałtową cenę brutto1: ............................................................................ zł
podatek VAT ……………%, co daje kwotę: ………………………………………………………... zł
Ryczałtowa cena netto: ....................................................................................... zł
1

w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy wskazać wyłącznie ceny netto oraz złożyć odpowiednie oświadczenie, w tym

zakresie, o treści wskazanej w pkt. 4 ust 9 formularza ofertowego

2.

Instrumenty muzyczne (należy wypełnić zgodnie ze wskazaniem):

obój:
Firma: …………………………………………………………
Model: ………………………………………………………..
L.p.
1

Kryterium
Oferujemy Przedłużone lewe F – należy wskazać TAK lub NIE

Należy wskazać TAK lub NIE
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W przypadku braku wskazania/wypełnienia Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca nie zaoferował dodatkowych elementów
instrumentu i przyzna 0,00 pkt. w ramach kryterium nr 2
Wymagany parametr:
model solistyczny - należy wskazać TAK lub NIE
Półautomat - należy wskazać TAK lub NIE
z klapami ręcznie kutymi oraz srebrzonymi - należy wskazać TAK
lub NIE
korpus instrumentu z drewna Grenadille - należy wskazać TAK lub
NIE
strojony na wysokość 442 herzów- należy wskazać TAK lub NIE

L.p.
1
2
3
4
5

Należy wskazać TAK lub NIE lub konkretny parametr

3.

Termin dostawy: 14 dni od dnia zawarcia umowy

4.

Hasło (hasła) dostępu do formularza (formularzy) JEDZ (należy wskazać hasło/hasła do odszyforwania pliku/plików
JEDZ) : ……………………………………………………………………………………2
4.1. informacje

o

wykorzystanym

programie

szyfrującym

(należy

wskazać

nazwę

programu

szyfrująceg):……………………………………………………
kótki opis procedury odszyfrowania danych zawartych w JEDZ (należy opisać czynności niezbędne
do odszyforwania pliku JEDZ): ……………………………………..
2 należy

5.

wypełnić

OŚWIADCZENIA
1) Oświadczam/my, że podana cena jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
określonym w pkt 3 SIWZ.
2) Termin płatności: zgodnie z treścią wzorów umowy.
3) Oferuje/my okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego w treści SIWZ.
4) Zamówienie wykonam sam/z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić)
L.P.

Nazwa (Firma) Wykonawcy

zakres prac powierzony podwykonawcom

5) Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
6) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i akceptujemy jego treść.
7) W przypadku wygrania postępowania podpiszę umowę na warunkach określonych w SIWZ w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
8) Ofertę składam na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
9) Oświadczam, że niniejszą ofertę składam jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej3/ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 3 (w przypadku braku wskazania Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca NIE jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).
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10) Oświadczam/my, że dostawy dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić/nie będą prowadzić
(niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług. (W przypadku potwierdzenia, że dostawy dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
podane powyżej w pkt 1 ceny są cenami netto) – …………... (należy wskazać).
11) Wskazuję/emy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:
….............................................................................................................................................
(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)

6.

Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu5.

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

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

3

niepotrzebne skreślić

4 Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić
i dodać zapis ‘nie dotyczy’
5
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