TM.ZP/271-10/18

załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1 e, 61-894 Poznań
NIP 778-01-73-262, REGON 000278860

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:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....
e-mail: ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………….…….…….…
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest
…………………………………………………………… e-mail: ………………………………………… telefon ……………………………………….

B. Oferowany przedmiot zamówienia
W związku z zapytaniem ofertowym na:

zakup i dostawę elementów nagłośnienia dla Teatru Muzycznego w Poznaniu
Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę:

Numer
części

1

Przedmiot zamówienia
1
Zestaw odsłuchów
SideFill Meyer Sound UPJ1P
(2 szt) wraz okablowaniem,
uchwytami MYA-UPA i
montażem
i
kosztami
postępowania

Ilość
(szt)

Cena
jednostkowa
netto (PLN)

Wartość
netto
(PLN)

2

3

4=2x3

Cena za całość
zamówienia wraz z
podatkiem VAT
(PLN)
=4*1,23

2
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2

Zestaw głośników
FrontFille Meyer Sound UP4XP (2 szt)
wraz z
montażem, okablowaniem i
uchwytami MUB-UPXP
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2

Zestaw mikrofonów:

3

4

5

6

7
8

9
10

nagłownych
DPA d:fine
Earset Omni Tan One -ear
Headband
Microphone
Omnidirectional,
Colour
Beige wraz z adapterami
DPA DAD 6010 Adapter
Shure (3 kpl)
dla orkiestry: DPA d:vote
Classic Tourning Kit 4 z
adapterami na XLR (1 kpl)
Audiotechnika ATM 350U (2
szt)
Shure SM58 (2 szt)
Shure
bezprzewodowy
QLXD2/KSM9 K51 (1 szt)
Zestaw: głośnik uniwersalny
LD System Roadboy 65 z
mikrofonem, akumulator i
kolumna głośnikowa LD
System Royboy 65 SP (1
zestaw)
Mikser
XR18 Behringer X Air wraz
routerem TP Link Archer C
59 (1 szt)
Akustyczny ekran do nagrań
mowy
SE Elektronic Reflection
Filter Pro (1 szt)
Nagrywarka
ZOOM H6 ( 1szt)
Aktualizacja
oprogramowania
DIGiCo Stealth Core 2
Oprogramowanie do edycji
i odsłuchu
ADOBE ADDITION CC20118
Zauszniki zapasowe
DPA HEF 12; kolor beżowy

3

1
2
2
1

1

1

1

1
1

1
1

Zamówienie zrealizuję w terminie określonym w zapytaniu ofertowym

Strona 2 z 3

TM.ZP/271-10/18

załącznik nr 1

C. Oświadczenia


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 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,



akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuje się podpisać w miejscu i
terminie wskazanym przez zamawiającego.

E. 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
pieczęć Wykonawcy

przedstawiciela Wykonawcy
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