
Załącznik nr 1 do powtórnego zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.19.2021)

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................................ ….........................................
data wypełnienia formularza

............................................................................  
nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ....................................................

REGON:...............................................  

tel.: ....................................................  

adres e – mail: ....................................

Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

W odpowiedzi na powtórne zapytanie ofertowe na zakup i dostawę modułowego podestu 
scenicznego, po zapoznaniu się z opisem, zakresem i warunkami realizacji zamówienia Ja/My, niżej podpisany/i,
działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1. Oferujemy sprzedaż i dostawę modułowego podestu scenicznego o parametrach i cechach podanych w 

załączniku za kwotę:  ___________________ zł brutto

/słownie brutto/ ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w zapytaniu. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 
wyznaczonej na składanie ofert. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data       /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załączniki
Oświadczenie o parametrach modułu scenicznego.



Oświadczenie o parametrach podestu scenicznego. 
(załącznik do formularza ofertowego)

Oświadczam, że oferowany podest sceniczny posiada następujące parametry i cechy:

Wszystkie elementy podestu scenicznego są fabrycznie nowe (wpisać „tak” lub „nie”)

Konstrukcja aluminiowa, modułowa, w pełni składana, dopuszczona do montażu wewnątrz 
budynków i w plenerze (wpisać „tak” lub „nie”)

Wymiary podestu po zmontowaniu z modułów [m]x[m]

Wysokość podestu od podłoża min i max [cm]

Materiał z jakiego są wykonane blaty modułów

Blaty modułów wykonane w wersji antypoślizgowej (wpisać „tak” lub „nie”)

Maksymalne obciążenie [kg/m2]

Aluminiowe barierki zabezpieczające przed upadkiem z podestu montowane z jego trzech 
stron, (wpisać „tak” lub „nie”)

Schody z pochwytem (barierką) (wpisać „tak” lub „nie”)

Oferowany zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy umożliwiające zestawienie 
modułów, montaż barierek i schodów w podest gotowy do użytkowania (wpisać „tak” lub 
„nie”)

Długość gwarancji od daty zakupu [ilość miesięcy]

Instrukcja montażu (wpisać „tak” lub „nie”)

Instrukcja konserwacji (wpisać „tak” lub „nie”)

Oferowany podest posiada certyfikaty jakości i bezpieczeństwa (wpisać „tak” lub „nie”)

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data       /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej


