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OO  FF  EE  RR  TT  AA    
 

 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

 

„Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego dla Domu Kultury  

w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 302”  

 

ZAMAWIAJĄCY nazwa  

 adres 

  

REGON / NIP 

telefon / faks 

 e-mail 

 

Miejski Dom Kultury  

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała  

 

REGON:070615661 NIP: 5471029394 

telefon: 338125313 faks: 338122388 

e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl 

 

 

WYKONAWCA             pełna nazwa 

 

 

adres 

 

 

  

REGON / NIP 

                            

telefon / faks 

 

e-mail 

                                          

 

                                    

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

REGON: .............................. NIP: ..............................… 

 

telefon: ................................. faks: .............................… 

 

.......................................@..................................................… 

Oświadczam/y, że1: 

    jestem/śmy/ mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, 

    nie jestem/śmy/ mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

 

 
1 Zaznaczyć właściwe. 
Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodnie ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnie rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), do kategorii mikroprzedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają mniej niż 10 osób i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR. Do małych przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa 
zatrudniające mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR. Do średnich przedsiębiorstw należą 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, a/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 43 mln EUR. W przypadku nie zaznaczenia żadnej informacji, zamawiający uzna, że wykonawca/y/ jest/są dużym przedsiębiorstwem. 

mailto:...........................@..................................................…
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CENA OFERTOWA BRUTTO W ZŁ 

tj. łącznie z podatkiem VAT 

 

 

(cyfrowo) 

 

 

 

 

 

w tym przyjęta stawka podatku VAT 

 

 

I KRYTERIUM OCENY OFERTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja/My/ niżej podpisany/i/ oferuję/emy/ zrealizowanie zamówienia 

publicznego za cenę ofertową brutto: 

 

 

..................…………………………………………………............ zł2  

 

 

 

 

………… %3 

 

 

Ewentualna podstawa prawna zwolnienia od podatku VAT: 

 

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

 

Informuję/emy/, że złożona oferta nie będzie / będzie 4  prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa 
w art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, w zakresie następujących towarów/usług (proszę wpisać,  
w przypadku powstania w/w obowiązku podatkowego, nazwę – rodzaj 
towaru lub/i usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę 
podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie): 
………………………………………………………………………….………………………………….. 

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

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

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

 
2 Cenę oferty brutto należy podać zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: SWZ). 
3Stawkę podatku VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy wykonawca nie jest płatnikiem VAT, należy wpisać określenie „zw” oraz podać podstawę prawną zwolnienia. 
4Niepotrzebne skreślić. 

Art. 225 ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli żadnej informacji, Zamawiający uzna, że złożona 

oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego. 
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II KRYTERIUM OCENY OFERTY 

 

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 

ORAZ RĘKOJMI  

 

Zobowiązuję/emy/ się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia,   

 w tym użyte materiały i urządzenia (na warunkach określonych we 

wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) na okres: 

 

…………………………. miesięcy* 

 

licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia 

go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego; 

 

* Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby Wykonawca udzielił 

gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy, w tym użyte materiały  

i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące (2 lata) licząc od daty 

przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęciu ich przez Zamawiającego 

jako należycie wykonanych; 

 

Zobowiązuję/emy/ się do udzielenia rękojmi za wady przedmiotu umowy 

na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik  

nr 4 do SWZ. 

 

Szczegółowy opis II kryterium znajduje się w SWZ. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Oferuję/emy/ wykonać zamówienie w terminie: 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi:     

45 dni liczonych od następnego dnia po zawarciu umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy 

uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  

do SWZ. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Pozostaję/emy/ związany/i/ złożoną przeze mnie/przez nas ofertą przez 

okres 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY  
Akceptuję/my/ termin płatności 14 dni od daty złożenia faktury u 
zamawiającego. 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam/y, że: 

− zdobyłem/liśmy/ informacje konieczne do sporządzenia oferty; 

− zapoznałem/liśmy/ się z warunkami postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, zawartymi w SWZ wraz z załącznikami 
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i przyjmuję/my/ te warunki bez zastrzeżeń; 

− zobowiązuję/emy/ się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ); 

INFORMACJE STANOWIĄCE 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Niniejsza oferta zawiera na stronach od  ................... do ……........... 

lub w następujących dokumentach/załącznikach do oferty: 

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

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

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co potwierdza załączone do oferty 

jawne uzasadnienie5. 

 

DOTYCZY WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE) 

 

 

W związku ze złożeniem oferty 

wspólnej oraz zaistnieniem 

okoliczności o których mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, 

oświadczam/oświadczamy*, że 

wymienione dostawy, będą wykonane 

przez następującego Wykonawcę:  

  

 

1. Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia:………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Rodzaj i zakres robót wykonywanych przez ww. Wykonawcę: 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

2. Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia:………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Rodzaj i zakres robót wykonywanych przez ww. Wykonawcę: 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Itd. 

 

Zgodnie z SWZ, w załączeniu odpowiednie dokumenty (w języku polskim) np. karty techniczne, karty 

katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne 

parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.  

 

 
5 Wypełnić, jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Szczegółowe zapisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa 

zawarte zostały w SWZ. 


