Znak sprawy: 6/P/2009

Zał cznik nr 1

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

( piecz

wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), ni ej podpisany (ni) ...........................................................................................
działaj c w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................
Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................
e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Doposa enie technologiczne obiektu Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
w sprz t nagła niaj cy, o wietleniowy i urz dzenia do efektów scenicznych”
składam(y) niniejsz ofert :
1. Oferuj wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatno ci okre lonych w siwz za ceny jednostkowe brutto wskazane w Formularzu
specyfikacji cenowej, stanowi cym Zał cznik nr 1 a do niniejszej siwz, oraz za cen umown
brutto za wykonanie cało ci przedmiotu zamówienia:
............................................................................................................................................
2. O wiadczam(y), e przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie nie dłu szym ni 21 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. O wiadczam(y), e jeste my zwi zani niniejsz ofert przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. O wiadczam(y), e w razie wybrania naszej oferty zobowi zujemy si do podpisania umowy
na warunkach zawartych we wzorze umowy doł czonym do siwz oraz w miejscu i terminie
okre lonym przez zamawiaj cego.
5. O wiadczamy, i oferujemy udzielenie gwarancji jako ci na okres:

1

1) .................. miesi cy na sprz t nagła niaj cy od dnia odbioru ko cowego;
2) .................. miesi cy na sprz t o wietleniowy od dnia odbioru ko cowego;
3) .................. miesi cy na urz dzenia do efektów scenicznych od dnia odbioru ko cowego;
6. O wiadczamy, e oferowane przez nas produkty posiadaj wszystkie wymagane przepisami
certyfikaty i atesty dopuszczaj ce je do obrotu.
7. O wiadczamy,
e powierzymy podwykonawcom wykonanie nast puj cej cz ci
zamówienia:
...........................................................................................................................
(je eli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
8. O wiadczamy, e oferta nie zawiera/ zawiera (wła ciwe podkre li ) informacji stanowi cych
tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte s w nast puj cych dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Ofert składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofert składaj si :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................

..............................., dn. ..............................

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy)
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