
FORMULARZ OFERTOWY

pieczęć Wykonawcy 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
NIP: ............................................................
Nr telefonu: ............................................................................
Nr faxu: ..................................................................................
e-mail: ....................................................................................

Do: Gminy Włodowice
z  siedzibą  Urząd  Gminy  we  Włodowicach 
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

Nawiązując  do  zapytania  ofertowego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oferujemy 
"Wyposażenie sali widowiskowej w budynku GOK we Włodowicach" (woj. śląskie, pow. 
zawierciański) w cenie:

Lp Przedmiot zamówienia 

/oferowane produkty

Jedn

ostka

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość 

zamówienia

netto (zł)
1 Zestaw nagłośnieniowy -  zestaw 

składający się z powermiksera i dwóch 
kolumn głośnikowych, o parametrach 
Zestawu.......................................................

szt. 1

2 Mikrofon bezprzewodowy - zestaw 
składający się min. z:  nadajnika 
z mikrofonem, odbiornika, zasilacza, 
o   parametrach 
produktu ............................................

szt. 1

3 Laptop min.: dysk twardy 500 GB, czytnik 
kart pamięci, 2 USB, o parametrach 
produktu .............................. 

szt. 1

4 Radiomagnetofon - minimum:  radio, CD, 
mp3, usb; o parametrach 
urządzenia ........................................

szt. 1

5 Przedłużacz - przedłużacz z wyłącznikiem 5 
m (z uziemieniem, 5 gniazd)

szt. 2

6 Tablice korkowe - tablice korkowe wymiary: 
szer. 120cm, wys.90cm (  w ramie 
drewnianej, z elementami do zawieszenia)

szt. 4

7 Rolety okienne - rolety materiałowe 
zawieszane na szybę (ze wszytkimi 
elementami do zawieszenia na szybę, 
dostosowane do wymiarów szyby okna 
wynoszącej: 52,5 cm szerokości, 110 cm 
wysokości, kolor do uzgodnienia).

szt. 8

8 Kotara - Kotara z materiału z szyną do 
zawieszenia kotary na długości 420 cm, 
wysokość pomieszczenia: 278cm, kotary 

kpl. 2



składające się z: materiału na kotary, szyn 
(sufitowych) oraz żabek mocujących kotary 
(lub innego mechanizmu mocującego 
przewidzianego przez producenta), ze 
wszytkimi elementami do montażu kotar, 
kolor do uzgodnienia.

9 Antyrama - antyramy (kompletna, gotowa 
do zawieszenia, tył z płyty HDF, front plexa) 
wymiary: 4szt. - 40x60cm;   2 szt. - 
70x100cm.

szt. 6

10 Belka świetlna - belka świetlna na statywie, 
z ........... promiennikami LED (kolorowe), 
regulowany statyw.

szt. 1

11 Projektor - projektor multimedialny 
(projektor o współczynniku 
kontrastu: .............................., wraz 
z ekranem stojącym o 
wymiarach ...................cm (biały), wejście 
video, wejście audio, wbudowany głośnik, 
wyposażenie podstawowe: pilot, kabel 
zasilający).

szt. 1

Łącznie

Razem wartość oferty:

wartość  netto  ….....................zł  +  VAT…...................zł  =  wartość  brutto 
…..............................zł
słownie brutto:................................................................................................................zł.
na warunkach określonych w zaproszeniu, z terminem realizacji do dn. 20.06.2014r.

Oświadczamy, że:
1/  Zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  ubiegania  się 
o udzielenie zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie 
konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty  zgodnie  z  zapytaniem  ofertowym  oraz 
zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
2/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
3/ Posiadamy wiedzę i doświadczenie;
4/  Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi  do wykonania 
zamówienia;
5/ Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia
6/ Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Załącznikami do składanej oferty są:
.…………………………………

....................................                                                                         ...................................
(data , miejscowość)                                                                            (podpis  Wykonawcy)


