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(nazwa 
Wykonawcy/Wykonawców) 

O F E R T A  

Z A Ł Ą C Z N I K  N R  1  d o  Z A P R O S Z E N I A  

 

Do 

Państwowej Szkoły Muzycznej  

I st. im. W Lutosławskiego  

w Zambrowie,  

Al. Wojska Polskiego 4 

18-300 Zambrów 

 

Nawiązując do zaproszenia w postępowaniu do 30 000 euro w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Państwową Szkołę Muzyczną I 
st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie na Dostawę instrumentów muzycznych do Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. W Lutosławskiego w Zambrowie 

Nr ref: PSM/ZP/01/2020/ZO 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

NIP:    …………………………………………………………………... 

REGON:   ………………………………………………………………….. 

KRS/CEIDG:  …………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ ów i podpisująca Ofertę:……………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (Imię i Nazwisko/ tel/kom/fax/emial): …………… 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: ………………………………………………………………….. 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania 
ofert.   
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem i załącznikami,  wyjaśnieniami i zmianami i 
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego 
1 zestawu fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, nie będących przedmiotem 
ekspozycji zestawu kotłów orkiestrowych symfonicznych, klasy profesjonalnej, przeznaczonego do 
prowadzenia działalności szkolnej, kulturalnej i koncertowej zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

Nazwa Parametru Opis oferowanego 
instrumentu muzycznego 

Uwagi 

Marka zestawu kotłów   

Typ/ Model kotłów   

Rozmiary poszczególnych 
kotłów (4 szt.) szerokość/ 
wysokość 

Kolor kotłów 

  

Waga kotłów (4 szt.)   

Data produkcji   

Dodatkowe elementy 
wyposażenia 

  

Łączna cena brutto (za 
zestaw kotłów): 

  

 

Za cenę ryczałtową brutto _________________________ zł  

(słownie złotych: ____________________________________________)  

w tym: 

Cena netto: ………………………………………………………………………… zł  

Należny podatek VAT …..% ................................................................................................. zł 

 
Zapewniamy żądana przez Zamawiającego jakość instrumentu opisanego w Zaproszeniu  

Oświadczamy, że jest to zestaw kotłów orkiestrowych symfonicznych, klasy profesjonalnej  
fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, nie będące przedmiotem ekspozycji 
przeznaczone do prowadzenia działalności szkoleniowej, kulturalnej i koncertowej.  

Zobowiązuje się do umożliwienia (biegłym/ członkom komisji przetargowej) przedstawicielom 
Zamawiającego sprawdzenia i przetestowania zaoferowanego modelu instrument muzycznego w 
celu jego oceny jakościowej.  

Koszt dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, wniesienie, ustawienie we 
wskazanym miejscu i przygotowanie do użytkowania, w tym nastrojenie.  
 

4. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
_____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ 
zł netto **. 

 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy liczony od 
daty od daty odbioru końcowego. 

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta, obowiązuje okres gwarancji w 
wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

 

6. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

_________________________________________________________________ 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest 
to wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

 _________________________________________________________________ 

7. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania zamówienia w terminie podanym przez Zamawiającego w 
Zaproszeniu 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu. 

9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Zaproszeniu.  

10. OŚWIADCZAM, że nie jestem/ jestem  podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub   
kapitałowo, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: uczestniczeniu w spółce jawnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w 
Zaproszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

13. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 
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* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 
od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 
15.  OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU NIEZALEŻNEJ OFERTY 
   

1) Oświadczam, że złożyłem ofertę niezależnie i bez komunikacji, porozumień lub uzgodnień 

z innymi Wykonawcami, którzy uczestniczyli w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Znak sprawy PSM/ZP/01/2020/ZO  

2) Oświadczam, że nie dokonałem ujawnienia informacji, o których mowa poniżej, przed 

złożeniem oferty innym Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na ww. zadanie:   

a) ceny, jak również sposobu jej obliczania i kalkulacji; 

b) decyzji o zamiarze złożenia oferty; 

c) szczegółach realizacji zamówienia lub umowy. 
 

16.  OŚWIADCZENIE RODO 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
(1) 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). 

*** 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że 

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Miejscowość………..dnia……….. 

 

……………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy  
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 (nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

 

I. Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   Zaproszeniu do składania oferty 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

podpis Wykonawcy albo osoby lub osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy  

 

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:  

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5  pkt. 1 ustawy Pzp  . 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
podpis Wykonawcy albo osoby lub osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy  
 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

podpis Wykonawcy albo osoby lub osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy  
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 (nazwa Wykonawcy) 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW  

Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie  

 
Lp. Odbiorca / 

ZAMAWIAJĄCY 
(nazwa, adres, telefon) 

Przedmiot zamówienia (krótki 
opis) rodzaj odpowiadający 
stawianym wymaganiom przez 
Zamawiającego  

Wartość 
zamówienia brutto 
(w PLN) 

Data 
wykonania   
od … do …. 
 
Miejsce 
wykonania  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
W załączeniu przedkładamy dowody*, że wyszczególnione wyżej dostawy zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane z należytą starannością 
 

 dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi / dostaw były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty  

 
 
 
 
Miejscowość………..dnia……….. 

 

……………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


