Załącznik nr 5 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16
02-513 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Rejtana 17 lok.25
02-516 Warszawa
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Montaż i demontaż dekoracji oraz innych elementów niezbędnych do prezentacji spektakli
wystawianych przez Nowy Teatr w Warszawie”
Oświadczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby powołujmy się na zasadach określonych
w art. 26 ust.2 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2013, poz. 907 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy będą podwykonawcami:
1) ………………………………… część zamówienia ……
2) ………………………………… część zamówienia ……
3) ………………………………… część zamówienia ……*
* wypełnić, jeżeli dotyczy.
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:
a. Cena za jedną godzinę pracy wykonaną przez jednego pracownika:
brutto: ……………………. zł
netto: .................................... zł
w tym podatek VAT ............ zł

(słownie zł: ………………………………….….), 	
  
(słownie zł: .......................................................),
(słownie zł: .......................................................).

b. Termin Płatności (nie krótszy niż 14 dni): _____dni (słownie _____________ dni)
2. Oświadczam(y), że wynagrodzenie Wykonawcy, określone przez Zamawiającego w
projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę i zyski, jak
również wszelkie zobowiązania podatkowe, które mogą być nałożone na Wykonawcę.
3. Zobowiązuję(my) się realizować zamówienie zgodnie z terminami przewidzianymi
w SIWZ i w projekcie umowy.
4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze SIWZ otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy
do niej żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w projekcie umowy.
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do ….. informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, który stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy wg wskazanego projektu, na warunkach określonych w SIWZ,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Ofertę niniejszą składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach.
11. Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) …………………..
2) ……………………
3) ……………………
4) …………………….

………………. dnia ……… ……….. ………….. r.

……………………………………………..
(podpis i imienna pieczęć
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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