załącznik nr 1

TM.ZP/271-04/18

FORMULARZ OFERTOWY
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1 e
61-894 Poznań
A. Dane Wykonawcy
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy.........................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym:
……………………………………………………………………………………………………………………....
Faks: ………………………………………………………………………………………………………..………
e-mail: ………………..…………………………………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………….

B. Oferowany przedmiot zamówienia
W związku z zapytaniem ofertowym na
świadczenie usługi transportu elementów dekoracji oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie
z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta Poznania i poza terenem
miasta Poznania dla Teatru Muzycznego w Poznaniu
Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i obowiązującymi
normami, przepisami i zasadami współczesnej za cenę całość zamówienia

Lp

Przedmiot usługi

Ilość
roboczogodzin

1

2

3

Cena
jednostkową
netto za rbg (zł)

Cena netto za usługę
(zł)

4

5=3x4

za świadczenie usługi transportu dekoracji teatralnych i przedmiotów związanych z bieżącą działalnością Teatru po terenie
Poznania samochodem powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą (z kontenerem o długości nie mniejszej niż 7,40 metra), oraz
podstawienie samochodu jako magazyn (parking)

1
2

6:00 – 22:00
Godziny nocne i
dni świąteczne

234

3

parking

572

113

Za świadczenie usługi, transportu osób i przedmiotów (m.in. małych elementów dekoracji i rekwizytów) związanych z bieżącą
działalnością Teatru na terenie Poznania samochodem do 3,5 tony

4

6:00 – 22:00

105
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Za świadczenie usługi, transportu osób i przedmiotów (m.in. małych elementów dekoracji i rekwizytów) związanych z bieżącą
działalnością Teatru na terenie Poznania samochodem osobowym

5

6:00 – 22:00

338

6

Godziny nocne i
dni świąteczne

98

Za świadczenie usługi, transportu osób i przedmiotów (m.in. małych elementów dekoracji i rekwizytów) związanych z bieżącą
działalnością Teatru na terenie poza terenem miasta Poznania samochodem do 3,5 tony

7

6:00 – 22:00

80

Za świadczenie usługi, transportu osób i przedmiotów (m.in. małych elementów dekoracji i rekwizytów) związanych z bieżącą
działalnością Teatru na terenie poza terenem miasta Poznania samochodem powyżej 3,5 tony

8
9

6:00 – 22:00

80

Razem cena netto za całość zamówienia (zł)
(suma wartości z wierszy od 1 do 8)

10

Podatek VAT (zł)

11

Razem cena za całość zamówienia wraz z podatkiem
VAT (zł)

C. Oświadczenia
 uważam się za związany niniejszą ofertą przez 10 dni od ostatecznego upływu terminu do
składania ofert,
 w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 zamówienie będę realizował w okresie od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia
 akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy,
 osobą
do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest
……………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………… telefon ……………………………………….…

data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Strona 2 z 2

