
Załącznik nr 1 
do zaproszenia do składania ofert 

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:  

 
„Zakup i dostawa "ruchomej głowy" typu spot do tworzenia efektów teatralnych 

woda,  ogień, czarowanie itp. - MAVERICK MK1 Spot - 4 szt., prowadzonym w trybie 
„zapytanie ofertowe” na podstawie Zarządzenia nr 4/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
realizacji wydatków 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. W imieniu ww. wskazanego podmiotu, oznaczonego jako Wykonawca, z tytułu 

posiadanych uprawnień do reprezentacji, co wynika z właściwego rejestru/ 
pełnomocnictwa*  oferuję wykonanie dla Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie   
przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w zaproszeniu do 
składnia ofert za cenę: 

 
Przedmiot zamówienia 

 
Ilość Cena netto w PLN Stawka Vat Cena Brutto w PLN 

"Ruchoma głowa" 
MAVERICK MK1  
Spot  

4 
sztuki 

   

RAZEM 
 

    

  

Suma brutto: słownie: _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________PLN.  
 



Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przeze mnie przedmiotu 
zamówienia są w pełni zgodne z wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w 
zaproszeniu do składania ofert wymienionymi poniżej: 
 

Cechy główne: 

Chipset biały LED o mocy 350W  

Mieszanie barw CMY  

Znakomita równomierność plamy światła  

Tarcza wymiennych gobo z rotacją i 
indeksowaniem  

Tarcza stałych gobo  

Sterowanie przez DMX i sieć Ethernet  

Zoom w zakresie 7°-33°  

Irys, pryzmat trójścienny, filtr frost  

Efekty dynamiczne: 

Dimmer: elektroniczy 0-100%, 4 
charakterystyki  

Strobo: elektroniczne, 0-20 Hz  

Pan/Tilt: 540°/270°  

Zoom: 7°-33°  

Tarcza kolorów: 7 kolorów + otwarta, 
pozycje pośrednie, przewijanie ciągłe  

Tarcza gobo 1: 7 + otwarte, rotacja, 
indeksowanie, przewijanie ciągłe  

Tarcza gobo 2: 7 + otwarte, stałe, 
przewijanie ciągłe  

Pryzmat: trójścienny, z rotacją  

Irys: zmotoryzowany  

Ostrość: zmotoryzowana  

Filtr frost: zmotoryzowany  

Sterowanie: 

Opcje sterowania: DMX, Art-Net, W-DMX  

Protokół: USITT DMX512/1990  

Kanały DMX: 22/29  

Programowanie/adresowanie: Panel z 
wyświetlaczem  

Źródła światła 

Typ źródła: LED biały, 6808K  

Moc: 350 W  

CRI: 73  

Żywotność: 50.000 godzin  



Wymiary i masa: 

Długość: 394 mm  

Szerokość: 250 mm  

Wysokość: 636 mm  

Masa: 27.2 kg 

 
 
2. Oświadczam, że w podanej cenie skalkulowanej cenie brutto zostały uwzględnione 

wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, w 
tym koszt montażu, i szkolenia.  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, 

3.2 akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy 
(wzór umowy – załącznik do zaproszenia do składania ofert), 

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

3.4 akceptuję wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, to jest czuję 
sie związany ofertą do dnia 30 listopada 2020 roku, 

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

3.6 wyznaczę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy osobę, która będzie pełnić 
bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w osobie: ________________ 

3.7 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 Oświadczam, że: 
 
4.1. prowadzę działalność w zakresie świadczenia dostaw objętych przedmiotem 

zamówienia, 
4.2 dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych 

z realizacją zamówienia i dysponują właściwym sprzętem i środkami niezbędnymi do 
wykonania zamówienia i przedmiot umowy wykonam siłami własnymi bez 
podzlecania dalszego podwykonawstwa,  

4.3 zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO, i zobowiązuję się ja przekazać do 
wiadomości pracownikom zaangażowanym przeze mnie do realizacji umowy. 

4.4 w przypadku zaproszenia przez Zamawiającego do dalszych negocjacji celem 
doprecyzowania warunków oferty lub uzyskania upustu cenowego, przystępie do 
tych negocjacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4.5 podaje dane kontaktowe powyżej, jako dane do kontaktu w zakresie przedmiotowej 
oferty, 

4.6 w dniu dostawy przekażę Zamawiającemu: 



a) szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim,  
b) certyfikaty dopuszczenia CE urządzeń w języku polskim,  
c) oryginalne karty katalogowe oferowanych urządzeń elektronicznych w języku 

polskim, na podstawie których można ocenić spełnienie wymagań technicznych, 
jakościowych i funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, 

d) kartę gwarancyjną.  
 

   
5.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

Załącznik nr 1 - karty katalogowe przedmiotu oferty, 
 Załącznik nr 2 – pełnomocnictwo*  
 

 
 
 
 
 
_________________________                 ________________________ 
Miejscowość; data      Pieczątka/ podpis Wykonawcy * 
 
 
 
 
* Zgodnie z zasadą reprezentacją, co ma wyraz w odpowiednim rejestrze lub zgodnie z 
dołączonym do oferty pełnomocnictwem – w poświadczonej przez zamawiającego kopii. 
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