
ZŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 
.. 
 CKiSz/342/4/2012                                …...………, dnia ...............2012 
…………….............. 
      ( znak zamówienia ) 
 

O F E R T A 
Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) 

 
       Na wykonanie – nazwa zadania: 
 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego zestawu nagłośnieniowego  
w ramach projektu: 

„Zakup sprz ętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności 
edukacyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.” 

 
1. Zamawiający: CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁA ŃCU 
      ul. Czarnieckiego 5,    28-230 Połaniec. 
 
2. Oferuj ę kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

ryczałtową:  
 
 
Brutto ł ącznie z podatkiem VAT - zł: .......................................................................... 
 
 
Słownie brutto zł: ........................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
3. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy 

 
4. Gwarancja – 2 lata od odbioru końcowego. 

5. Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności - zgodnie z zapisami 

przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

7. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w 

przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wskazanych 

warunkach w   miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że na kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia 

obowiązuje  ……..%  stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w dniu składania oferty. 

9. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. : 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 



c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

określone dla niniejszego zamówienia publicznego. 

10. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia. 

11. Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT nr NIP: ………………..…………… 

12. Oświadczam, że posiadam Regon nr: ……………………………………………. 

13. Wyrażam zgodę na porozumiewanie się drogą elektroniczną lub faxem. 

14. Oświadczam, że posiadam fax nr: .................................................................... 

15. Oświadczam, że posiadam e-mail : .................................................................... 

16. Informacja o Podwykonawcach: (powierzona część zamówienia, którą zamierza 

wykonać za pomocą podwykonawców ) 

                   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Oferta została złożona na………………………stronach podpisanych i kolejno   

ponumerowanych od nr……………………… do nr …………………….. 

 

18. Nazwa, siedziba i podpis Wykonawcy: ………………………………………… 

 


