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FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy.........................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Telefon/fax Wykonawcy.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres e – mail Wykonawcy: ………...........................................................................................................
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1 e
61-894 Poznań
tel. 61 852 32 67
NIP 778-01-73-262
REGON 000278860
W związku z zapytaniem ofertowym na:
zakup i dostawę DiGiCo Rack dla Teatru Muzycznego w Poznaniu
Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w Poznaniu zgodnie z zapytaniem ofertowym za
następującą cenę za całość zamówienia :

Lp.

1

2

3

4

5

Przedmiot zamówienia

DiGiCo SD-Rack (56Mic/Line in, 32
Anlogue out, AES/EBU
Input/Output Card, 2 skrajne linijki
– konieczne 2 zaślepki
2 światłowody (2 bębny) do
podłączenia SD-Rack do obecnego
systemu
Zamontowanie SD-Rack,
konfiguracja, prowadzenie kabli,
korytka, osprzęt, w tym
prowadzenie osobnej linii zasilania
z kabiny do orkiestronu i
zamontowanie osobnych gniazdek
akustyka w orkiestronie
kejs –skrzynia 16u – do
zamontowania SD-Rack i
bezpiecznego przechowania w
orkiestronie
panele 2u 24XLR do krosownicy

Ilość (szt)

Cena
jednostkowa
netto (PLN)

Wartość netto
(PLN)

1 komplet

1

1 komplet

1

3

Strona 1 z 2

załącznik nr 1

TM.ZP/271-6/17

6

gniazda XLR tablicowe męskie

56

7

gniazda XLR tablicowe żeńskie

16

8

listwa zasilająca do montażu rack 8
gniazd

1

9

Razem za całość zamówienia netto (PLN)

10

Podatek VAT 23% (PLN)

11

Razem za całość wraz z podatkiem VAT (PLN)

Na przedmiot zamówienia udzielam 2 lata gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru bez uwag.
Zamówienie zrealizuję w terminie od dnia zawarcia umowy do 30dni
Oświadczam, że:


zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

oraz uzyskałem

informacje niezbędne do przygotowania oferty,


uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. przez
30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,



wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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