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       ………..…………………………………………….. 

          miejscowość, data  

 
 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

  
Nazwa wykonawcy/wykonawców: ………………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………..…………………………………………….……………………………………….…………………………..……………………… 

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………………….… 

Kraj: ……………………………………………………………………………………..………………………………………….………………..………….…… 

dokładny adres wykonawcy / województwo/ kraj siedziby wykonawcy 

 

PESEL*: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Adres zamieszkania*: ………………………………………………………..……………………………………………….…………………………….… 

*dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG 

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ………………………….  ……………………………… 

prowadzonego przez ………………….……………………………….… 

….……….……………….. pod |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|         

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel. …………….    Faks  ……………………….. 

Adres poczty elektronicznej : ………………………………………………… 
 
adres skrzynki ePUAP Wykonawcy: ……………………….……..……...................................................................................... 
 
udział w postępowaniu wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)1  

□  TAK 
□  NIE 

 
 
Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie osoby działającej  
w imieniu wykonawcy znajdują się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych pod następującym 
adresem: 
https://......................... 

 
1 Jeżeli tak - w części INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY należy wymienić nazwy wszystkich wykonawców występujących wspólnie oraz 
określić rolę każdego z nich w postępowaniu, np. lider, uczestnik, itp.,) UWAGA! W przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ  
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Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemów: 

nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz z montażem” nr sprawy: TH/ZP/2/2022 oferujemy 

wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących zasadach:  

I. CENA OFERTY. 

Części 
zamówienia 

Opis oferowanej 
 części zamówienia 

Cena netto Wartość VAT Cena brutto 

Część 1 Dostawa i montaż wielostrefowego 
systemu nagłośnieniowego  

dużej sceny 
zgodnie z wykazem  

(zał. nr 5.1.A lub 5.1.B do SWZ1) 

   

Część 2 Dostawa i montaż wielostrefowego 
systemu nagłośnieniowego 

małej sceny 
zgodnie z wykazem 

(zał. nr 5.2.A do SWZ ) 

   

Część 3 Dostawa i montaż systemu 
interkomowego 

dużej i małej sceny 
zgodnie z wykazem 

(zał. nr 5.3.A do SWZ ) 

   

Część 4 Dostawa konsolety fonicznej do 
specjalistycznych zastosowań 

teatralnych 
zgodnie z wykazem 

(zał. nr 5.4.A do SWZ )) 
 

   

Część 5 Dostawa, montaż i kalibracja pętli 
indukcyjnej dużej i małej sceny, 
portierni, biura obsługi widzów  

i kasy biletowej zgodnie z wykazem 
(zał. nr 5.5 do SWZ) 

 

   

Część 6 Dostawa mikrofonowych  systemów 
bezprzewodowych  
zgodnie z wykazem 
(zał. nr 5.6 do SWZ) 

 

   

Razem    

 
Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie:  
 
.................................................................. stawka ………… % – wartość podatku .............zł 
 

II. POZACENOWE KRYTERIA  
1. Funkcjonalność techniczna: 

część 1: zgodnie z opisem funkcjonalności technicznej (zał. nr 5.1.C do SWZ), 
część 2: zgodnie z opisem funkcjonalności technicznej (zał. nr 5.2.B do SWZ), 
część 3: zgodnie z opisem funkcjonalności technicznej (zał. nr 5.3.B do SWZ), 
część 4: zgodnie z opisem funkcjonalności technicznej (zał. nr 5.4.B do SWZ); 
 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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2. Oferowany okres gwarancji (w pełnym miesiącach) liczonej odpowiednia od daty podpisania protokołów: 

przekazania, odbioru lub uruchomienia: 

część 1: …………… miesięcy, 

część 2: …………… miesięcy, 

część 3: …………… miesięcy, 

część 4: …………… miesięcy, 

część 5: …………… miesięcy, 

część 6: …………… miesięcy, 

III. SERWIS 
 

Część 1: 

Nazwa/firma podmiotu prowadzącego serwis ………………………………..………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………… 

Dane kontaktowe: tel. …………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Autoryzacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Część 2: 

Nazwa/firma podmiotu prowadzącego serwis ………………………………..………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………… 

Dane kontaktowe: tel. …………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Autoryzacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Część 3: 

Nazwa/firma podmiotu prowadzącego serwis ………………………………..………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………… 

Dane kontaktowe: tel. …………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Autoryzacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Część 4: 

Nazwa/firma podmiotu prowadzącego serwis ………………………………..………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………… 

Dane kontaktowe: tel. …………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Autoryzacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Część 5: 

Nazwa/firma podmiotu prowadzącego serwis ………………………………..………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………… 

Dane kontaktowe: tel. …………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Autoryzacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Część 6: 

Nazwa/firma podmiotu prowadzącego serwis ………………………………..………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………… 

Dane kontaktowe: tel. …………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Autoryzacja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
IV. OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1) Zaoferowana przez nas cena oferty, uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ (wraz  

z załącznikami), tj. obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki, w tym koszty związane z jego 

obsługą, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług.  

2) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
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3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia oraz z załączonymi do niej dokumentami 

szczegółowo opisującymi zakres zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że z treści powyższych 

dokumentów otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowana oferty  

i wykonania zamówienia. 

4) Akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w Projekcie umowy (załączniki nr 7.1 i 7.2 do SWZ)  

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.  

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału  

w postępowaniu, tj. 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
 

V. PODWYKONAWSTWO. 
(wskazać jeśli dotyczy) 
□ Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 

1. wykonanie części dotyczącej .......................................................................................................... firmie 

............................................................................................................................................................. z siedzibą 

w ..................................................................................................................................................................... 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi 

.................... % wartości całego zamówienia. 

 

2. wykonanie części dotyczącej .......................................................................................................... firmie 

.......................................................................................................................................................... z siedzibą 

w ............................................................................................................................................................... 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi 

.................... % wartości całego zamówienia 

 

VI. STATUS WYKONAWCY  
Oświadczamy, że jesteśmy: 

□  mikroprzedsiębiorstwem 
□  małym przedsiębiorstwem 
□  średnim przedsiębiorstwem 

  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 mln euro. 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 mln euro. 

 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

 
VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA (jeżeli dotyczy) 

Niniejszym informujemy, że następujące informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 

być ogólnodostępne: 

plik o nazwie: ………….………….……………………………………………………  

plik o nazwie: ………….………….……………………………………………………  

Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę na konieczność wykazania przez Wykonawcę, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przedłożenia uzasadnienia tego zastrzeżenia. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 
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VIII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH  W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**  

RODO - 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, ze zm.).  

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI. 

Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………..…….. 

2) …………………………………………………………………………………..…….. 

3) ………………………………………………………………………………..………… 

 
X. OSOBA DO KONTAKTÓW.  

Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące 
osoby: 
........................................................ tel. ............................... e-mail………………………… 

........................................................ tel. ............................... e-mail………………………… 

  


