
Załącznik nr 1 
do warunków zamówienia 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
Telefon: …………......................................................................................……................................ 
REGON: ………………..................................  NIP: ………………........................................................... 
Faks: ……………………………………………………..  e-mail: …………………………………………………………………. 
Reprezentowany przez: ……………………………………………………………..…………………………….…………… 
Co wynika z ………………………………………………………………………………………….…………………………..…… 
  

Teatr  im. H. Ch. Andersena 

Aleje Racławickie 8/25 

20-037 LUBLIN 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na:  

 
„Dostawę kamery KAMKORDER SONY PXW-X70 z elementami wymienionymi w 

warunkach zamówienia oraz kablem SDI na bębnie o długości 80 metrów (1 sztuka) i kablem 
SDI na bębnie o długości 50 metrów (2 sztuki) na potrzeby Teatru im. H. Ch. Andersena.”, 
prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na podstawie obowiązującego u 
Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz zamówień, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej: 

 
1.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych 

w przedmiocie zamówienia za łączną cenę  złotych brutto:  …………………………….… (słownie 
……………………………………………………………………………………………………………………………).  

 
Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przeze mnie przedmiotu są zgodne 
wymaganiami podanymi przez  Zamawiającego, co potwierdzają moje oświadczenia w 
Załączniku nr 1 do oferty.  
 
2. Oświadczam, że w podanej cenie skalkulowanej cenie brutto zostały uwzględnione 

wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W 
ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. Oświadczam, że: 

3.1 przedmiot zamówienia wykonam na warunkach i w  terminie określonych przez 
Zamawiającego w warunkach zamówienia, 

3.3. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy 
(wzór umowy – załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert),  

3.4 zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 



3.5 akceptuję wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, to jest czuję 
się związany  ofertą do dnia 28 lutego 2019 r., 

3.6 udzielę gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na warunkach podanych w 
projekcie umowy,  w tym zobowiązuję się dostarczyć urządzenie zastępcze  na okres 
naprawy,   

3.7. wyznaczę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy osobę, która będzie pełnić 

bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w osobie: 

………………………………………………………………………………  

3.8. akceptuję, zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy i zobowiązuję się 
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
4.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów 
technicznych na oferowany przez siebie przedmiot.  
 

 
 
 
 
 
...................................                                                               ........................... ...................... 
Miejscowość; data      Pieczątka/ podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do oferty  
 

Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych oferowanego sprzętu  
 

Oświadczam o spełnieniu parametrów technicznych oferowanego przeze mnie przedmiotu 
zamówienia opisanych poniżej tj: kamery KAMKORDER SONY PXW-X70 z elementami 
wymienionymi w warunkach zamówienia oraz kablem SDI na bębnie o długości 80 metrów i 
kablem SDI na bębnie o długości 50 metrów.  
 
 
Minimalne parametry techniczne: 

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego dla kamery 
KAMKORDER SONY PXW-X70 (1 sztuka): 

W zestawie: 
 torba do transportu i przechowywania (sztuk 1), 
 moduł uchwytu XLR (sztuk 1), 
 osłona przeciwsłoneczna obiektywu (sztuk 1), 
 pokrywka obiektywu (sztuk 1), 
 duża muszla oczna (sztuk 1), 
 zestaw stopki (sztuk 1), 
 akumulator (NP-FV70) - (sztuk 1), 
 zasilacz prądu przemiennego (AC-L200D) - (sztuk 1), 
 pilot zdalnego sterowania (RMT-845) - (sztuk 1). 

Kabel SDI na bębnie długość 80 metrów (1 sztuka): 
 przewód SC-Vector plus DZ w kolorze czarnym, 
 wtyki NBNC75BWU13-D 
 bęben kablowy konstrukcja plastikowa wyłącznie dopuszczalny producent Schill, 

modele dopuszczalne: SCHILL GT310.RM lub SCHILL GT380.RM  

Kabel SDI na bębnie długość 50 metrów (2 sztuki): 
 przewód SC-Vector plus DZ w kolorze czarnym, 
 wtyki NBNC75BWU13-D 
 bęben kablowy konstrukcja plastikowa wyłącznie dopuszczalny producent Schill, 

modele dopuszczalne: SCHILL GT310.RM lub SCHILL GT380.RM  
 

 
 
 
 

 
...................................                                                               ................................................. 
Miejscowość; data      Pieczątka/ podpis Wykonawcy 

 
 

 


