
  

 
 
______________________                                                             Dnia ____________________________ 
    (pieczęć adresowa firmy wykonawca)    

 
OFERTA  

 
Dla: Teatr Stary w Lublinie  

20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 18 
 

Dane dotyczące oferenta 

 
Nazwa/firma, i adres,  
NIP (ewentualnie nr  KRS, o ile Wykonawca jest 
wpisany do rejestru przedsiębiorców) 

 

Nr telefonu kontaktowego  
 

 

Adres poczty e-mail  

Imię i nazwisko oraz funkcja osoby podpisującej 
ofertę  

 

 

 
1. W odpowiedzi na zaproszenie Teatru Starego w Lublinie w celu złożenia ofert, ww. oferent, oferuje 

spełnienie przedmiotu zamówienia to jest kompleksowe wykonanie elementów scenografii  wystawy pn.: 
„200 lat Teatru Starego” na podstawie plików graficznych dostarczonych przez Zamawiającego wraz z 
montażem wykonanych elementów we foyer Teatru Starego, według warunków cenowych: 
 

Specyfikacja ofertowa 

L.p. Nazwa usługi 
Cena 

Netto w 
PLN  

Stawka 
Vat 

Cena brutto w 
PLN 

 
1 
  

Kompleksowe wykonanie elementów scenografii  wystawy pn.: 
„200 lat Teatru Starego” na podstawie plików graficznych 
dostarczonych przez Zamawiającego wraz z montażem 
wykonanych elementów we foyer Teatru Starego 

   

 
2. Oferent zobowiązuje się wykonania świadczenia umownego, jako świadczenie kompletne, zgodnie 
z zapotrzebowaniem ujętym w zapytaniu cenowym, jak i zgodnie z wymaganym przez Zamawiającego 
terminem, to jest do dnia 20.09.2022 r. 
3.  Oferent oświadcza, że dostarczony przez niego sprzęt/ urządzenia będą fabrycznie nowe, bez wad, 
z dołączaniem do dostarczonego sprzętu / urządzeń instrukcji użytkowania/eksportacji wydanych 
przez producenta w języku polskim. 
4.   Oferent oświadcza, że do dostarczonego przez siebie sprzętu/ urządzeń dołączy wszelkie wymagane 
prawem polskim certyfikaty, deklaracje, atesty, które wykazują dopuszczenie oferowanego sprzętu do 
użytkowania zgodnie z celem zamówienia oraz w budynkach użyteczności publicznej.   
5. Oferent gwarantuje usuwania wad, poprzez wymianę wadliwego sprzętu/ urządzenia/ usuwanie 
wad montażowych w terminach wymaganych przez Zamawiającego.   
6. Oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz potencjał 
techniczny do wykonania usług będących przedmiotem Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i w wymaganym terminie.  



  

7. Oferent oświadcza, że usługę wykona usługę osobiście (jak i przez swoich pracowników) / z 
poleceniem części zadania (podwykonawstwo) to jest części w zakresie: 
____________________________na rzecz______________________________________ .* 
 
7. Oferent oświadcza, że czuje się związany przedmiotową ofertą 30 dni od daty jej złożenia.  
8. Oferent oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
9. Oferent oświadcza że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku Vat. 
10. Oferent oświadcza, że akceptujemy warunki płatności w ciągu 21 dni od daty założenia kompletnej 
prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku w siedzibie Zamawiającego po wykonaniu usługi.  
11. Oferent oświadcza, że  po wyborze jego oferty zawrze umowę z Zamawiającym na warunkach nie 
gorszych niż warunki ujęte w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego. 
12. Oferent oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych, 
ujętych klauzulą informacyjną („RODO”) stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego. 
13. Występują/Nie występuje* wobec Wykonawcy przesłanki uniemożliwiające otrzymania 
zamówienia, tj.:  zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio:  

a. wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

b. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

c. których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 
na listę na pod-stawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
 

* nie potrzebne skreślić 
W imieniu Oferenta:  

 
 
 

__________________________ 
 

                                               Podpisano (imię, nazwisko i podpis /pieczątka)      


