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_______________, dnia ___________________ 

 

__________________________ 

      pieczęć firmowa wykonawcy 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr MAB-220-4/20 Z DNIA 21.01.2020 r. dotyczące: 

Dostawy 4 sztuk mikrofonów 1/2” pojemnościowych oraz przedwzmacniaczy pracujących w zakresie 

infradźwięków. 

składam ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wg cen 

jednostkowych: 

Tabela 1. TABELA KOSZTORYSOWA:  

Lp. Przedmiot zamówienia  

Wartość 

jednostkowa 

netto (bez 

VAT) w PLN 

Liczba 

jednostek  

Wartość 

netto 

(bez 

VAT) w 

PLN 

3x4 

Stawka 

VAT 

(%)* 

Kwota 

VAT w 

PLN 

5x6 

Wartość 

brutto (z 

VAT) w 

PLN 

5+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
mikrofon 1/2” 

pojemnościowy 
 4 szt.     

2. 

przedwzmacniacz 

pracujący w zakresie 

infradźwięków 

 4 szt.     

Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z 

kolumny 6) 
 x x x 

Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8)  x 

Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9)  
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Razem wartość oferty netto (słownie): ………………………………………………………………………… 

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………… 

2. Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu 

należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.  

3. Oferujemy następujące urządzenia spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w 

Zapytaniu Ofertowym: 

Tabela 1. OPIS ELEMENTÓW OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA 

Pkt. 

OPZ 

Element 

zamówienia 

Oferowane rozwiązania 

(wymienić co najmniej 

producenta i model/nr 

katalogowy) 

Oferowana czułość mikrofonu 

(mV/Pa), bez uwzględnienia 

przedwzmacniacza – kryterium 

punktowane dodatkowo 

1.  
mikrofon 1/2” 

pojemnościowy 

 Czułość: 

Pasmo 3dB pracy dla zadanej 

czułości: 

2.  

przedwzmacniacz 

pracujący w 

zakresie 

infradźwięków 

 Pasmo pracy: 

 

4. Oferujemy termin  realizacji zamówienia: do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania Umowy. 

5. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z projektem umowy na dostawę oprogramowania załączonym do zapytania 

ofertowego i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z projektem umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego, 

2) akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, 

3) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obo-

wiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, 

4) posiadamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia, a także dysponu-

jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

5) jesteśmy w  dobrej sytuacji  ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie 

zamówienia, w tym w szczególności nie otwarto wobec nas likwidacji, nie wszczęto postępowania upa-

dłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani nie otwarto postępowania restrukturyzacyjnego, 
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6) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

7) jesteśmy związani ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

6. Ofertę niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) formularz RODO, 

2) __________________________________________________________________________. 

8. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i za-

wiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi zamawiający. 

 

 

_________________________ 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 


