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………………………………              Załącznik nr 5 do SIWZ 

(Pieczęć Wykonawcy)           

FORMULARZ OFERTY  

(wzór) 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Zarejestrowana nazwa (firma) wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

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

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

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

 

NIP: …………………………………………………………………………….. 

 

Zarejestrowany adres (siedziba) wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 

ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

kod ……….-……….. miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………….. 

województwo …………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

 

ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

kod ……….-……….. miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………….. 

województwo …………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 

Dane kontaktowe: 

telefon: …………………………..…………. fax: ………………………………… 

e-mail ……………………………………………@ …………………………………. 

 

 

Wykonawca <nazwa> …………………….. jest małym lub średnim przedsiębiorcą (w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy odnieść się do każdego podmiotu z osobna) 

 

TAK 

 

NIE 
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II. OFERTA 

Składając ofertę w postępowaniu zatytułowanym Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby 
Krakowskiego Biura Festiwalowego oferuję: 
 
 
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: 
 

1. wykonanie części 1 zamówienia zatytułowanej Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby 12. 
Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie za CENĘ (poz. lp. 4 kol. 4 tabeli numer 1): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... zł brutto 

(słownie:………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………), 

w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

tabela numer 1 

1 2 3 4 

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA LOKALIZACJA CENA BRUTTO 

1 
wynajem urządzeń multimedialnych 

wraz z montażem, obsługą i 

demontażem 

Tauron Arena Kraków  

2 
wynajem urządzeń multimedialnych 

wraz z montażem, obsługą i 

demontażem 

Centrum Kongresowe 

 ICE Kraków 
 

3 
wynajem urządzeń multimedialnych 

wraz z montażem, obsługą i 

demontażem 

pl. Wielkiej Armii Napoleona  

w Krakowie 
 

4 RAZEM  
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2. ZAPEWNIENIE ZAPASOWYCH MODUŁÓW EKRANU (zaznaczyć właściwe): 

          TAK 

          NIE 

3. ZAPEWNIENIE ZASILANIA UPS DLA MIKSERÓW WIZJI ORAZ PLAYERÓW DO WSZYSTKICH 
LOKALIZACJI/KAŻDEGO Z WYDARZEŃ (zaznaczyć właściwe): 

          TAK 

          NIE 

4. PRZYGOTOWANIE LINII ZAPASOWEJ ZE ZDALNYM PRZYŁĄCZANIEM NATYCHMIASTOWYM DLA KAŻDEJ LINII 
SYGNAŁOWEJ DO PROJEKTORÓW ORAZ MONITORÓW DLA DYRYGENTÓW I SOLISTÓW (zaznaczyć właściwe): 

            TAK 

             NIE 

5. (jeżeli dotyczy) ZAPEWNIENIE <podać liczbę> ………………. > TECHNIKÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM W SPOSÓB KOMUNIKATYWNY  
 
 

 
 
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: 
 

6. wykonanie części 2 zamówienia zatytułowanej Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby 
koncertów w ramach 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa oraz Wianków 
Święta Muzyki za CENĘ (poz. lp. 3 kol. 4 tabeli numer 2): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... zł brutto 

(słownie:………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………), 

w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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tabela numer 2 

 

1 2 3 4 

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYDARZENIE I LOKALIZACJA CENA BRUTTO 

1 

wynajem urządzeń multimedialnych 

wraz z montażem, obsługą i 

demontażem na potrzeby koncertu 

odbywającego się w dniu 2 czerwca 

2019 roku 

Koncert w ramach 15. Kongresu 

Organizacji Miast Światowego 

Dziedzictwa 

 

Rynek Główny w Krakowie 

 

2 

wynajem urządzeń multimedialnych 

wraz z montażem, obsługą i 

demontażem na potrzeby wydarzeń 

w dniach 22-23 czerwca 2019 r.  

Wianki Święto Muzyki i 

następujące po nich wydarzenie 

Fundacji Prometeusz 

 

Rynek Główny w Krakowie 

 

3 RAZEM  

 

7. ZAPEWNIENIE ZAPASOWYCH MODUŁÓW EKRANU (zaznaczyć właściwe): 

          TAK 

          NIE 

8. ZAPEWNIENIE ZASILANIA UPS DLA MIKSERÓW WIZJI ORAZ PLAYERÓW DO WSZYSTKICH 
LOKALIZACJI/KAŻDEGO Z WYDARZEŃ (zaznaczyć właściwe): 

          TAK 

          NIE 

9. PRZYGOTOWANIE LINII ZAPASOWEJ ZE ZDALNYM PRZYŁĄCZANIEM NATYCHMIASTOWYM DLA KAŻDEJ LINII 
SYGNAŁOWEJ DO PROJEKTORÓW ORAZ MONITORÓW DLA DYRYGENTÓW I SOLISTÓW (zaznaczyć właściwe): 

            TAK 

             NIE 

10. (jeżeli dotyczy) ZAPEWNIENIE <podać liczbę> ………………. > TECHNIKÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM W SPOSÓB KOMUNIKATYWNY  
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III. PODWYKONAWCY 
1. Oświadczam, że nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 
2. Następujący podwykonawcy są podmiotami, na zdolnościach lub sytuacji których polegam na zasadzie 

określonej w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy): 

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

3. Następujące część/i zamówienia, zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om (jeśli dotyczy – 
wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom 
wraz z podaniem firm podwykonawców) 

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

IV. INNE OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

z jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do 
złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie ze wzorem 
umowy  dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. 
odwrotne obciążenie VAT), oświadczam, że następujący rodzaj dostarczanego towaru lub świadczonej usługi 
będzie prowadzić do powstania przedmiotowego obowiązku (jeżeli dotyczy - wykonawca zobowiązany jest do 
podania nazwy towaru lub usługi oraz wskazania ich wartości bez kwoty podatku) 

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

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

6. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron. 

 

V. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 
1. …………………………………….. 
2. …………………………………….. 
3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 
 
 
 
 
              ______________________________ 
Data i czytelny podpis wraz z pieczątka wykonawcy  
lub pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 


