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Załącznik nr 1 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Formularz ofertowy 

 

Ja / My, niżej podpisany / i*  ………………………………………..………………..………………………………..... 

 

działając w imieniu i na rzecz: .......................................................................................................................... ................ 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

 

REGON: ……………………………………………….          NIP: ………………………………………………………………… 

                     

Telefon.....................................................................fax.................................................................................................... 

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

 
* w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów 

 

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem* / małym / średnim przedsiębiorcą  tak   nie 

− Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 

− Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 

− Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUEO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 

*W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (np. konsorcjum) należy podać status każdego  

z uczestników 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego składam/y niniejszą ofertę na wykonanie 

zadania, pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu 

zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego". 
 
 
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ i załącznikach do SIWZ, za 

całkowita cenę ryczałtową w wysokości: 
1.1. cena brutto: ….......................................................................................................................... zł. 
 słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł. 
 VAT …………% w wysokości ..……………………………………………………………………. zł. 
 Netto: …….…………………………………………………………………………………………… zł. 
 słownie: ..…………………………………………………………………………………………….. zł. 
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Pozacenowe kryteria oceny ofert, zgodnie z SIWZ. 
 
2. Nierównomierność rozkładu SPL na głównych powierzchniach odsłuchowych. 

 

Główne powierzchnie odsłuchowe: parter, balkon I piętra (bez lóż) i balkon II piętra (bez lóż). 
 

Wykonawca zaznacza osiągnięty 

parametr poprzez wstawienie 

znaku : „X” 
Za nierównomierność rozkładu SPL dla głównych powierzchni odsłuchowych, 

względem powierzchni, opisanej w materiałach przetargowych, dla systemów 

głośnikowych: frontowego  

z wyłączeniem kanału centralnego i wirtualnej akustyki: 

±5 dB  
 

±4 dB 
 

±3 dB  
 

 
Na potwierdzenie osiągniętego parametru składam wyniki obliczeń w formie zgodnie z wymogami  
SIWZ oraz karty katalogowe proponowanych urządzeń, w szczególności: 
-  zespołów głośnikowych; - wzmacniaczy mocy; - cyfrowych procesorów sygnałowych; - cyfrowego 
systemu miksującego; - bezprzewodowego systemu mikrofonowego; - bezprzewodowego systemu 
monitorowego; - centrali systemu wirtualnej akustyki; - mikrofonów przewodowych 
 
 
3. Parametry oświetlenia scenicznego 

Parametry oświetlenia scenicznego 

Za każdy spełniony parametr, ujęty w poniższym zestawieniu Wykonawca 

otrzymuje 2 punkty procentowe. 

 

Wykonawca zaznacza  

TAK lub NIE 

Parametr 1.  

Ruchoma głowa z ramkami profilowymi posiada źródło wielobarwne z min 5 

barwami, złącze sieciowe i strumień świetlny powyżej 10.000 lm. 

 
□ – TAK 

 
□ - NIE 

 
 

Parametr 2.  

Ruchoma głowa typu Wash posiada źródło wielobarwne z min 5 barwami  

i opcję wymiany soczewki typu Fresnel na soczewkę typu PC. 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

Parametr 3.  

Naświetlacz z automatycznym zoom posiada źródło wielobarwne z min 6 barwami. 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

Parametr 4.  

Naświetlacz LED asymetryczny posiada źródło wielobarwne z min 5 barwami. 

 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

Parametr 5.  

Stroboskop LED posiada diody UV.  

 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
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Parametr 6.  

Wszystkie urządzenia diodowe posiadają port RJ45 i mają możliwość sterowania 

protokołem Art.-Net. 

 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

Parametr 7.  

Wszystkie szafy przełączalnych obwodów zasilających posiadają zabezpieczenie 

różnicowoprądowe każdego obwodu wyjściowego. 

 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

Parametr 8.  

Wszystkie szafy  przełączalnych obwodów zasilających są w postaci stojących szaf 

z możliwością sterowania protokołem ACN, posiadają wymienne moduły 

szufladkowe oraz mogą definiować tryb pracy obwodów wyjściowych  

z regulowanych na nieregulowane.  

 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

Parametr 9.  

Konsoleta oświetleniowa posiada co najmniej 30 suwaków zmotoryzowanych. 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

Parametr 10.  

Maszyna do mgły obsługuje protokół RDM oraz jest bardzo cicha. Praca poniżej 46 

dB. 

□ – TAK 
 

□ - NIE 
 

 

W celu umożliwienia Zamawiającemu możliwość dokonania oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami 
oceny ofert dla „Parametrów oświetlenia scenicznego” składam wraz z ofertą karty katalogowe 
oferowanych urządzeń. 
 
4. Oświadczam/my, że podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania przedmiotu 

zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
5. Warunki płatności – zgodnie z umową. 
6. Oświadczam, że zamówienie wykonamy sami: TAK/NIE* 

 

− przewiduję wykonanie zadania przy pomocy następujących podwykonawców, na których zasobach 

polegam na zasadach określonych w art. 22a Ustawy*: 

Lp. Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy 

 
 

 

 

 

 
 

− przewiduję wykonanie zadania przy pomocy następujących podwykonawców, na których zasobach nie 

polegam na zasadach określonych w art. 22a Ustawy*: 

Lp. Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy 

 
 

 
 

*   Niepotrzebne skreślić 

Należy złożyć złożyć zobowiązanie podmiotu. 
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7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  następujący: 

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

8.  Wadium o wartości ……………. zł wnieśliśmy w dniu …………..……………………………………………………..                          

w formie…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wskazuje /my numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 

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

                                           (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu) 

 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 

zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i uwzględniliśmy wszystkie 

warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia. 

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami w niej zawartymi. 

10. Oświadczam/y, że uważam /y się związany /i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

11. Oświadczamy, że wzór umowy – załącznik do SIWZ - został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.). 

 

Uwaga: 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy 

przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku. 

 

13. Oświadczam, że:  

1) wypełniłem  obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

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. 

 

 

...................................., dnia ................................................ 

 

 

 

 

   ……………………………… 

Kwalifikowany podpis elektroniczny 

Uwaga nr 14: 

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie  

z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy  

w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

         


