Załącznik nr 1.1 do zaproszenia do złożenia oferty

Miejscowość ................................... , dnia ................................

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Forma prawna Wykonawcy:………………………………………………………………………......................................
Nr Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………NIP:…………………………………………………………………..

Formularz ofertowy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługę wynajmu scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz ze scenicznymi ekranami ledowymi (z raelizacją całości), garderób z zapleczem, oraz
agregatów prądotwórczych na potrzeby Święta Saskiej Kępy 2018 r.:
I.
II.
L.p.

Oferujemy wykonanie części I zamówienia w pełnym zakresie objętym zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami za cenę brutto w wysokości zł:
.....................................................................................*, słownie zł: ..............................................................................., ustaloną na podstawie nw. cen jednostkowych.
Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka
miary

Cena
netto j.m.

Wartość netto
(kol. 3 x kol. 5) w PLN

1

2

3

4

5

8

1

3 Sceny o rozmiarze 6 x 8m, wysokości 1,10m każda, zadaszonych, z barierkami zabezpieczającymi
tył sceny, wysłoniętych z trzech stron na czarno oraz czarnym lambrekinem z dwoma kompletami

1

całość
(komplet)

1

całość
(komplet)

schodów każda (preferowany także czarny dach). Wysokość dachu sceny 5m (standardowo jaką się
daje przy danego typu wielkości sceny)
2

Sceniczne ekrany ledowe wraz z obsługą w ilości 3 sztuk na każdą ze scen (co daje łącznie 9 sztuk), o
wymiarach każdego z ekranów 1,28m x 2,56m, widocznych na plotach.

3

Wykonanie nagłośnienia każdej sceny oraz realizacji koncertów i występów, podczas organizowanego
Święta Saskiej Kępy 2018.

4

Wykonanie oświetlenia każdej sceny przy realizacji koncertów i występów, podczas organizowanego
Święta Saskiej Kępy 2018.

1
1

całość
(komplet)
całość
(komplet)

5

Transport, montaż i demontaż całości wynajmowanego sprzętu.

1

całość
(komplet)

Razem
VAT ………..%
Wartość brutto
* - cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

III.
IV.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 25.05.2018 r. (montaż) do 27.05.2018 r. (demontaż)
1. Oświadczamy, że:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.
3.
4.
5.

cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym transport;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania tj. zaproszenia do składania ofert oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
przeprowadziliśmy wizje lokalną terenu na którym odbędzie się impreza;
do dokumentacji nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty i
niniejszym formularzu ofertowym;
g. gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych oferowanych usług przez cały okres obowiązywania umowy;
h. będziemy realizować zamówione usługi własnym transportem, bez doliczania dodatkowych kosztów;
i. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest: …………………………………………….. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
tel. ……………………………
Adres e-mail Wykonawcy, na który Zamawiający przekazywać może oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.: ……………………………………………………………..
Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ..........................................................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................................................
(wpisać nazwy odpowiednich załączników – jeśli dotyczy)

…….............................................................................
podpis osób(y) uprawnionych(ej)

