
 Załącznik Nr 1 Formularz oferty

………………………………..
  (miejscowość, data)

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
 (imię i nazwisko Oferenta)
………………………………….. 
………………………………….. 
(adres i nr tel., mail Oferenta) 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące 
Dostawy wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie
sceniczne w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka

poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i
Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe

składam ofertę następującej treści:

1.  Cena  brutto   ……………………………………..……  PLN  (słownie  zł:  ..................

……………………………………………...................).

2.  Udzielam  gwarancji  na  ruchome  głowy,  oświetlenie  żarowe  oraz  dimmer

…………………………….. miesięcy (minimum 36 miesięcy).

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z ogłoszeniem oraz uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne

do przygotowania oferty.
2. W przypadku udzielenia mi zamówienia zawrę umowę w miejscu i terminie wskazanym

przez Zamawiającego.
3. Zamówienie zrealizuję w terminach wskazanych we Wzorze umowy i Opisie przedmiotu

zamówienia.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art.  14  RODO (rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)   wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 
 ……………………………...…………..

    Podpis Oferenta



Tabela nr 1 

Potwierdzenie  
spełnienia wymagań 
określonych w opisie 
przedmiotu 
zamówienia

PRODUKT ILOŚĆ
PRODUCENT i

MODEL
PODATEK
VAT 23%

WARTOŚĆ
BRUTTO

TAK/NIE** Ruchome głowy 8 szt

Potwierdzenie  
spełnienia wymagań 
określonych w opisie 
przedmiotu 
zamówienia

PRODUKT ILOŚĆ
PRODUCENT i

MODEL
PODATEK
VAT 23%

WARTOŚĆ
BRUTTO

TAK/NIE** Oświetlenie żarowe 

typu PROFILOWE

typu PC

4 szt

4 szt

Potwierdzenie  
spełnienia wymagań 
określonych w opisie 
przedmiotu 
zamówienia

PRODUKT ILOŚĆ
PRODUCENT i

MODEL
PODATEK
VAT 23%

WARTOŚĆ
BRUTTO

TAK/NIE** Dimmer do 
oświetlenia żarowego

-

Data:............................................

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

                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)


