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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 ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:
świadczenie usługi transportu, wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i
demontażem elementów dekoracji, oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego
w Poznaniu
Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdów i przy udziale osób
wymienionych w ofercie oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej za cenę całość zamówienia
Lp.

Nazwa usługi

Ilość
(m – ce)

Cena jednostkowa
netto za 1 miesiąc
(PLN)

Podatek VAT
23% (PLN)

Cena wraz z
podatkiem VAT za 1
miesiąc (PLN)

Cena wraz z
podatkiem VAT za
całość zamówienia
(PLN)

3

4

5=3+4

6=2*5

1

2

1

świadczenie usługi transportu
wraz z rozładunkiem i
załadunkiem oraz montażem i
demontażem elementów
dekoracji teatralnych na terenie
miasta Poznania i Polski dla
Teatru Muzycznego w Poznaniu

10

2

Świadczenie usługi transportu z
rozładunkiem i załadunkiem, bez
usług pomocniczych takich
montaż i demontaż dekoracji

1

3

Razem cena za całość zamówienia (PLN)
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C. Oświadczenia
 zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń
oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,
 uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,
 w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 zamówienie będę realizował przez 11 miesięcy w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31
grudnia 2018 r.
D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia
 akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuje się podpisać w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia)
 osobą
do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest
……………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………… telefon ……………………………………….…

E. Podwykonawstwo.
Oświadczam, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.
1

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ
BRUTTO (PLN)

Nazwa i adres
podwykonawcy

2

3

4

1
2
RAZEM
*W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia i/lub nie wypełniać tabeli.

F. Spis treści
Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr .................... do nr ...................
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ...............................................................................................
4/ ...............................................................................................
5/ ...............................................................................................
6/ ...............................................................................................
7/ ...............................................................................................

G. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
Tak
Nie
(właściwe zaznaczyć)
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Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr
17 czerwca 2014 r.:

I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

a)

do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które
zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b)

małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c)

mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

H. Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy
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