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ZP-D-2/2015 
Załącznik nr 1do SIWZ 

………………………………….. 
/nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                                           
                                                                                                                                                 ........................................ 
                                                                                                                                                           (miejscowość, data) 
                                        

FORMULARZ OFERTOWY   
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „dostawę instrumentów – Tuby F i Tuby C na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie” jako 

Wykonawca oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego:    

  

1. Wykonawca oferuje całkowite wykonanie zamówienia tj. dostawę dwóch nowych profesjonalnych instrumentów 

Tuby F i Tuby C zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę ofertową: 

cena brutto ………………....………………...zł (słownie:………………..............................…….……………………)  

cena netto ………..................………………...zł (słownie:………………..............................…….……………………)  

podatek VAT (………%) ………..…………...zł (słownie:………………..............................…….……………………)  

 

Cena ofertowa określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

1.Oferowany instrument to: 

1.1  Tuba F -1 sztuka- firmy…………………………….. , model ………………………….. rok produkcji ……, 

1.2  Tuba C -1 sztuka- firmy…………………………….. , model ………………………….. rok produkcji ………… , 

3. Zamówienie Wykonawca zrealizuje w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż do 30 października 2015 

roku. 

4. Wykonawca akceptuje 30-dniowy termin płatności, liczony od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

przez Zamawiającego. 

5. Na dostarczony instrument Wykonawca udzieli … miesięcy gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru 

ostatniego z dostarczonych instrumentów.   

6. Oświadczam/y, że Wykonawca jest autoryzowanym przez producenta dostawcą oferowanego instrumentu. 

7. Oświadczam/y, że Wykonawca jest autoryzowanym przez producenta serwisantem oferowanego instrumentu do 

wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

8. Oświadczam/y, że Wykonawca się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – SIWZ. 

9. Oświadczam/y, że Wykonawca posiada NIP .................................................. , REGON 

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

10. Oświadczam/y, że wzór umowy będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ został 

zaakceptowany przez Wykonawcę i Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy 

na proponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11.  Następujące zadania zostaną powierzone podwykonawcom (wypełnić w przypadku zatrudniania podwykonawców)    
       …………………………………………................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 
12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym jest……………………………. 

Tel……………………………. E-mail…………………………….. . 
 
 

............................................................... 
                                                                                                                                                                        podpis/y i imienna/e pieczątka/i osoby/osób  

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 


