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 dwóch zestawów do realizacji i odtwarzania muzyki w
spektaklach jak i podczas prób składających się z 2 sztuk laptopów Apple MacBook Pro
wraz z profesjonalnym oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem do w/w zadań”,
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 w.w. 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

Laptop Apple MacBook
Pro
Oprogramowanie:
Licencja Qlab Audio
Licencja Reaper
Licencja Dante Via and
Dante Virtual Soundcard
Combo

Ilość
2
sztuki

2
sztuki

Cena netto w PLN

Stawka Vat

Cena Brutto w PLN

Stacja/replikator OWC
OWC Thunderbolt 3
Dock - USB - SD card RJ45

2
sztuki

Zewnętrzna nagrywarka
przenośna CD/DVD na
złączu USB C (lub
odpowiednia przelotka z
USB typu A na typ C)

2
sztuki

Pokrowiec, torba: Thule
Gauntlet
MacBook
Sleeve 13"

2
sztuki

CASE KUFER KABLARKA
SKRZYNIA 70x40x40
Korg nanoKONTROL 2
black
Słuchawki
Beyerdynamic DT-770
Pro 250 Ohms
Behringer X Air XR18
Behringer X Touch
Kabel sieciowy RJ-45
Cat.6e ok. 30-40 m
Neutrik NE8FF Adapter
Ethercon Beczka RJ45
Łącznik

2
sztuki
2
sztuki
2
sztuki
1
sztuka
1
sztuka
2
sztuki
2
sztuki
Suma

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.
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 31 stycznia 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.
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

prowadzę działalność w zakresie świadczenia dostaw objętych przedmiotem
zamówienia,
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,
zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO, i zobowiązuję się ja przekazać do
wiadomości pracownikom zaangażowanym przeze mnie do realizacji umowy.
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.
podaje dane kontaktowe powyżej, jako dane do kontaktu w zakresie przedmiotowej
oferty,
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.

