
/pieczęć firmowa/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym
            Załącznik nr 5 

do INSTRUKCJI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU TEATRU 
                                                                                                  [ZARZĄDZENIE   NR  9/ 2016    z  dnia  10 maja  2016 r.]

DTA/2 /2016

/znak sprawy wg Rejestru/

Słupsk dnia ...................................................

O F  E  R  T  A      C E N O W A

dla  Nowego Teatru   im. Witkacego w Słupsku
ul. Lutosławskiego  1 ,  76-200 Słupsk

Nawiązując do Zapytania  ofertowego / Ogłoszenia o zamówieniu z dnia  .........................................................w sprawie 
wykonania zamówienia pod nazwą:

„...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................”

oferujemy wykonanie  zamówienia  na warunkach niniejszej oferty:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

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

REGON: .............................................................................                  NIP: ...........................................................

Numer telefonu ...................................................................., Numer teleksu /fax ....................................................

Dokument  rejestrowy ................................................................................................................................................
( aktualny w załączeniu)

3. Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem  ryczałtowym /  ryczałtowo-ilościowym w 
łącznej kwocie :

      „netto” ......................................................................PLN (słownie: .............................................................................

.................................................................................................................................................................... złotych);

podatek VAT – ............................%: ................................................... PLN

„brutto” ..................................................................PLN  (słownie: ..........................................................................

.........................................................................................................................................................................złotych), 
zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  do dnia .............................................. r.

5. Na  wykonany  przedmiot  zamówienia  udzielamy  ........................................................  gwarancji  jakości  oraz 
rękojmi.
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6.  Oświadczam(-y),  że  spełniam(-y)  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone   przez
      Zamawiającego:

1) Posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  ustawy nakładają  
obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadam(-y) niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponuję/(-my) potencjałem technicznym  i osobami 
zdolnymi  do wykonania zamówienia.

3) Znajduję/(-my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

oraz: 
…………………………………………………………………………………………………………………

                         
7. Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz,  

że wyceniłem (-liśmy)  wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

8. Oświadczam (-y), że ......................................................................................................................................................
                                                                      (nazwa firmy Wykonawcy)
     nie jest w stanie likwidacji.

9. Oświadczam (-y), że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe. 

10. Oświadczam (-y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

11. Oświadczam (-y),  że uważam (-y)  się  za związanego  (-nych)  ofertą  przez  30 dni  od terminu składania  ofert, 
wyznaczonego przez Zamawiającego.

12. Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru  naszej  oferty ,  zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 
i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach  / jeżeli dotyczy / 
.

                                                                                      
Załączniki do oferty:

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ………………………………………………………………………………..

                                                                          ....................................................................................................................
                                                                            (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych )
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