
Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA 

 

……………………………. 

(nazwa firmy oraz adres wykonawcy) 

……………………………. 

(NIP) 

……………………………. 

(numer telefonu i faksu) 

……………………………. 

(adres e-mail) 

……………………………. 

(adres do korespondencji) 

 

 

Giżyckie Centrum Kultury 

ul. Konarskiego 8 

      11-500 Giżycko 

 

Oferuję/my do wykonania zamówienie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

 

Dostawa instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami oraz sprzętem muzycznym elektronicznym 

 

1. Cena oferty: 

Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 

podatek VAT w wysokości  ………………………………… PLN 

netto: ………………………………… PLN. 

 

2. Okres gwarancji: 36/48/60 miesięcy. (*niewłaściwe skreślić – należy wskazać jeden termin) 

a) 36 miesięcy *, 

b) 48 miesięcy *, 

c) 60 miesięcy *, 

(*niewłaściwe skreślić – należy wskazać jeden termin) 

 

3. Warunki płatności: 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

4. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. 

 

5. Oświadczenie wykonawcy: 

a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej i nie 

wnosimy zastrzeżeń. 

b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i nie 

wnosimy uwag. 

c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

d) Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

e) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający ofertę wspólną) oraz 

podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.  

f) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie art. 22 ust. 1 

Ustawy. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym 

dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ. 

g) Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy złożymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenie 



o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

h) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty oraz 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

i) Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest: 

    □ mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych) 

   □  małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

        zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

        nie przekracza 10 milionów EUR) 

   □  średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

        zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

       lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

   □  dużym przedsiębiorstwem 

j)   Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w następujących dokumentach: 

..................................................................................................................................... 

k) Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości ...................... zł. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców 

wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na: rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty 

wadium, wskazany rachunek bankowy: ........................................................................................................... 

l)  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy ….......................................... 

b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy ….......................................... 

c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy ….......................................... 

 

9. Inne informacje Wykonawcy: 

a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby 

        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


