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______________________                                             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  

 

 

 

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

spełnienie przedmiotu zamówienia to jest zapewnienie agregatów prądotwórczych  na potrzeby 

imprezy kulturalnej pod nazwą: „Vivat Teatr Stary Lublin!” organizowanej przez Teatr Stary w 

Lublinie  w dniach 17 i 18 czerwca 2022 r.  na terenie Starego Miasta, według warunków cenowych: 

 

Specyfikacja ofertowa 

L.p. Nazwa usługi 
Cena 

netto 

Stawka 

Vat 
Cena brutto 

1. 

Zapewnienie agregatów prądotwórczych w liczbie _______ sztuk 

(zgodnie z poniższym oświadczeniem) wraz z paliwem i obsługą: 

rozstawienie uruchomienie, nadzór i odebranie.  

   

 

 

1. Oświadczam, że jako Wykonawca czuję się związany przedmiotową ofertą 30 dni od daty jej 

złożenia.  

2. Wykonawca zapewnia, że wynajmowany sprzęt o którym mowa w § 1 umowy jest sprawny  

technicznie, spełnia wszelkie wymogi normatywne w zakresie bezpieczeństwa oraz atesty 

dopuszczające do posługiwania się nim w miejscach publicznych.  

3. Wynajmowany sprzęt jest wolny od wad fizycznych i prawnych i może być wykorzystywany na 

potrzeby imprez organizowanych przez Zamawiającego bez ograniczeń.  

4. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że na bieżąco dba o spełnianie przez wynajmowany sprzęt 

wymogów technicznych i prawnych o których mowa w niniejszej umowie.  

5. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada doświadczenie zawodowe i techniczne, personel, 

urządzenia i sprzęt służący do wykonania usługi oraz pojazdy transportowe gwarantujące realizację 

niniejszej umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że: 

 

a) Agregaty objęte ofertą zasilić będą urządzenia o łącznej mocy 180kW, i będą to: 

 

- dwa agregaty przy czym jeden z nich zasilać będzie urządzenie o mocy 100kW, * 

- jeden agregat. * 

 

b) Agregaty objęte ofertą posiadać będą deklarację producenta potwierdzoną 

badaniami/certyfikatem o wytwarzanym hałasie nie większym niż 75 dB. 
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c) Agregaty objęte ofertą będą posiadać wystarczającą ilość paliwa na zapewnienie ciągłej pracy 

przez cały okres prób i koncertów (dwa dni) a w przypadku tankowania agregatów odbywać 

się to będzie w godzinach: po zakończeniu prób i konfiguracji sprzętu w dniu 17 czerwca 2022 

r. lub przed rozpoczęciem prac w dniu 18 czerwca 2022 r. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się, co uwzględnia ofertowa cena, że: 

a) dostarczy i ustawi agregaty do godziny 12.00 w dniu 17 czerwca 2022 r., jak i zabierze 

agregaty z terenu imprezy ok. godziny 24.00 w dniu 18 czerwca 2022 r. 

b) zapewni dozór z wymaganymi uprawnieniami do obsługi urządzeń wytwarzających energię 

elektryczną przez cały okres wynajmu, 

c) zapewni odpowiednią ilość paliwa na cały okres pracy urządzeń. 
 

 

8. Warunki płatności: akceptujemy warunki płatności w ciągu 14 dni od daty założenia kompletnej 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego po wykonaniu usługi.  

9.  Oświadczam, że przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się z zasadami ochrony danych osobowych, 

ujętych klauzulą informacyjną („RODO”) umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

 

*- należy wybrać jedną opcję. 

 

                

W imieniu Oferenta:  

 

 

 

__________________________ 

                                               Podpisano (imię, nazwisko i podpis /pieczątka)      


