
Załącznik Nr 1

FORMULARZ   OFERTOWY

WYKONAWCA: …………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………..
numer telefonu: ………………………………..…………………………  
email:………………………………………………………………………
numer konta bankowego: ...........................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Dostawa instalacja i zestrojenie
fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnie ze standardami DCI dla kina
Bułgarska  19  w  Poznaniu”,   oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z
wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za 

ŁĄCZNĄ CENĘ (za całość przedmiotu zamówienia)  …………….zł brutto w tym  …. %
VAT
                                     
Słownie: ……………………………………………………………………………………………

 W tym: 

Lp. Nazwa
Ilość
sztuk

Cena
jednostkowa

brutto (zł)

Cena całkowita
brutto ( zł)

3 x 4
1 2 3 4 5

1.

Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI i
parametrami technicznymi odpowiednimi dla

sali kinowej Bułgarska 19

…………………………………
(nazwa, typ, producent)

2.

Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI

……………………………….
(nazwa, typ, producent)

3.

Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego
umożliwiający projekcje w standardzie DCI 

…………………………………
(nazwa, typ, producent)

4.

Lampa lub inne źródło światła o odpowiedniej
mocy dla projekcji cyfrowych, dla sali

przeznaczonej do cyfryzacji 

………………………………..
(nazwa, typ, producent)



5.

Odpowiedni stół do projektora 

……………………………….
(nazwa, typ, producent)

6.

Odpowiedni komputer lub panel sterujący
projektora z możliwością umieszczenia go w

miejscu łatwo dostępnym dla obsługi

……………………………….
(nazwa, typ, producent)

7.

Procesor wizyjny ( skaler ) do obsługi sygnałów
wizyjnych z innych źródeł

………………………………
(nazwa, typ, producent)

8.
Dostawa instalacji, uruchomienie, zestrojenie

zestawu kina cyfrowego oraz szkolenie
kinooperatorów

RAZEM

W miejsca  wykropkowane w kol.  2  należy wpisać  nazwę,  typ  i  producenta  oferowanego
sprzętu  Zamawiający prosi o dokładne wypełnienie formularza i staranne sprawdzenie
obliczeń.

1. Oświadczamy, że: 
a) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 20 dni od podpisania umowy,
b) udzielamy……….miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy objęte przedmiotem

zamówienia, licząc od daty ostatecznego odbioru,
c) przeprowadziliśmy wizję lokalną miejsca instalacji sprzętu oraz zapoznaliśmy się z

warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń,

d) uzyskaliśmy wszelkie  niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.

e) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamó-
wienia podany przez Zamawiającego,

f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 20 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,

g) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówie-
nia:

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

h)  w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia
umowy  w   miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty :



- ……………………..
- ……………………..
- …………………….
- …………………….

……………………..  …………………..
…………………….

  miejscowość, data Pieczęć wykonawcy i podpisy 
                                                                              osób uprawnionych
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