______________________
____________________________

Lublin, 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 zapewnienie 100 m bieżących barierek
ochronnych lekkich o wysokości nie mniejszej niż 1 m (typu „monrovia”) (z. opcją
zwiększenia do 200 m bieżących ) wraz z usługą montażu, zgodnie z typem montażu dla
danego rodzaju barierek oraz rozstawiania barierek, a następnie demontaż barierek, na
terenie imprezy kulturalnej pod nazwą: „Vivat Teatr Stary Lublin!” organizowanej
przez Teatr Stary w Lublinie w dniach 16 – 19 czerwca 2022 r. na terenie Starego Miasta,
według warunków cenowych:
Specyfikacja ofertowa
L.p.
1.
2.

Nazwa usługi

Cena Stawka
netto
Vat

Cena
brutto

Dostawa 100 m bieżących barierek ochronnych wraz z
usługą montażu, rozstawienia i demontażu
Zapewnienie dodatkowych (ponad pkt 1) powyżej) barierek
wraz z usługą rozstawienia (cena za 1 mb) wraz z usługą
montażu, rozstawienia i demontażu

2. Ofertą objęte są barierki o wysokości nie mniejszej niż 1 m typu „monrovia” / inny typ:
______, o parametrach następujących ____, które są równoważne do parametrów barierek
typu „monrovia” (parametry techniczne barierek objętych dostawą w załączniku do oferty)*.
3. Zapewniamy, że barierki nie będą wadliwe lub uszkodzone i będą czyste co oznacza, że
będą:
a) bez widocznych nalotów rdzy, zapraw budowlanych, bez nalotów błota- umyte,
b) bez uszkodzeń,
c) sprawne systemy mocujące.
4. Zapewniamy, że montowane barierki wraz z systemem mocowania spełniać będą wszelkie
wymogi normatywne w zakresie bezpieczeństwa.
5. Zapewniamy, że montowane barierki wraz z system mocowania będą wolne od wad
fizycznych i prawnych i mogą być wykorzystywane na potrzeby imprez organizowanych
przez Zamawiającego bez ograniczeń.
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6. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że na bieżąco dba o spełnianie przez oferowany sprzęt
wymogów technicznych wymaganych dla tego rodzaju sprzętu.
7. Oświadczamy, iż czujemy się związani przedmiotową ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
8. Akceptujemy terminarz wykonywania czynności montażu i rozstawienia i demontażu, jak w
zaproszeniu ofertowym.
9. Warunki płatności: akceptujemy warunki płatności w ciągu 14 dni od daty założenia
kompletnej prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego po
wykonaniu usługi.
10. Oświadczam, że przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się z zasadami ochrony danych
osobowych, ujętych klauzulą informacyjną („RODO”) umieszczoną na stronie internetowej
Zamawiającego.

*- do wyboru.
Załącznik:
Załącznik nr 1 - parametry techniczne barierek innego niż typu „monrovia”,

W imieniu Oferenta:

__________________________
Podpisano (imię, nazwisko i podpis /pieczątka)
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