
Załącznik dokument nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: KINO-CYFRA

........................................... 
(pieczątka firmowa oferenta) 

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

(miejscowość, data) 

OFERTA

do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w 
przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  na: 
„Dostarczenie  i  uruchomienie  kinowego  sprzętu  cyfrowego  zgodnego  ze  standardami  DCI  dla 
Kino.Lab”

Wykonawca :
Nazwa:........................................................................................................................... 
Adres:............................................................................................................................ 
Regon:..................................................            NIP:......................................................

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za 

a) cena brutto: .................................................. ........................................zł

(słownie .................................................................................................................. zł), 

w tym z tytułu udzielenia licencji do oprogramowania …............................................................... zł.

cena netto: ................................................... ............................................................zł

(słownie ........................................................ ..........................................................zł),

podatek VAT w wysokości: ...........%, tj. ................................................. zł

(słownie ........................................................ ..........................................................zł),

b) Udzielam/y (jako Wykonawca) Zamawiającemu …........... miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za 
wady fizyczne i prawne na dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie. 
Okres  ten  nie  dotyczy przypadku,  gdy Wykonawca  nie  jest  producentem sprzętu.  Wówczas  gwarancja 
Wykonawcy udzielona  jest  na  okres  wskazany w gwarancji  producenta  sprzętu.  Gwarancja  producenta 
udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta 
sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu 
przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji 
jakości,  z  gwarancji  producenta,  czy  też  z  gwarancji  Wykonawcy.  Zapis  niniejszy  stanowi  dokument 
gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu cywilnego.

c) Termin  wykonania  zamówienia  oraz  warunki  płatności  –  zgodnie  z  zapisami  przedstawionymi  w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w 
tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej  
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

........................................................ 
(pieczątka i podpis/y/ osób/y/ 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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