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WPT-TP-2/21                     Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Korekta z dnia 20.09.2021 

 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

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

Adres Wykonawcy:  

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

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu 

niniejszej oferty: 

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

NIP .................................    Regon ........................................   Tel ...................................... 

E-mail …......................................   www ................................... 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
  

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto PLN 

 
 

VAT 
(podać 
w %) 

 

Wartość brutto 
PLN 

 
 
 1 2 3 4 5 6 

1.  Projektor multimedialny (szt. 1) wraz z 
obiektywami, skrzynią transportową i 
ramą do montażu 

………….  …………. …………. 

2.  Przetwornik Światłowód - HDMI 
nadajnik odbiornik – szt. 2     

3.  Przewód OM2 50m na bębnie  
- szt. 2     

4.  Ekran na ramie nr 1 
    

5.  Ekran na ramie nr 2 
    

6.  Serwer Wideo z dodatkowym 
osprzętem     

7.  Monitor do serwera wideo 
    

8.  Razem: 
xxxxxxxxx  xxxxxx  

9.  Słownie wartość brutto PLN  
………………………………………….………………………………………… 

10.  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

(do 50 dni od daty podpisania umowy) 
 
zadeklarowany przez Wykonawcę: 
 do ……… dni 
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11.  
Warunki gwarancji:  

(min. 24 m-ce licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru dla wszystkich 
oferowanych urządzeń) 

w przypadku awarii projektora zapewnienie 
urządzenia zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż oferowane urządzenie, w 
terminie max. 5 dni od zgłoszenia 
uszkodzenia 

zadeklarowany przez Wykonawcę : 
 ………. m-cy/m-ce 

 

W przypadku awarii projektora w okresie gwarancji 
oferujemy: …………………………………………………………………………… 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ i akceptuję jej postanowienia.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi  

w Załączniku nr 4 do SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

3. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części 

zamówienia:  

 

Lp. Firma podwykonawcy 1 Część zamówienia 
Wartość/procentowy 

udział w realizacji 
zamówienia 

1.     

2.     

1 Nazwę podwykonawcy należy wskazać, jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia 

oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać  

w każdym przypadku zamiaru powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. 

 (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego, jako informacja o tym, że Wykonawca 

zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców) 

4. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie* (*niewłaściwe skreślić) 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

Wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego 

towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................  

(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty 

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej, o której mowa w Rozdziale V 

pkt. 6 SWZ oraz że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

6. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. 

Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 162) jestem:  

mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym 

przedsiębiorcą* (*niewłaściwe skreślić) 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty). 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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UWAGA: 

Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 
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Znak sprawy: WPT-TP-2/21      Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres 

 

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

 

NIP …....................................................           Regon …....................................................... 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

Dostawa systemu projekcji multimedialnej na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy  

im. Henryka Tomaszewskiego 

 

prowadzonego przez Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Podpis Wykonawcy 

 
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 
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WPT-TP-2/21        Załącznik nr 5 do SWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
wypełnić jeśli dotyczy 

 
 

W imieniu: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

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

(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pn. Dostawa systemu projekcji multimedialnej na potrzeby 

Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego  

oświadczam, że: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

e) udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zdolności: 

 

TAK/NIE * 

               ……………………………………………. 

                                                                                          Podpis Wykonawcy 

 

UWAGA: 

Zamiast niniejszego Zobowiązania Wykonawca może przedstawić inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów 

udostępniających zasoby w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. 

* - niepotrzebne skreślić 
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