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Załącznik nr 1 do siwz 
............................................... 

( pieczęć wykonawcy) 

OFERTA CENOWA 

 
Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
.................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Dostawę instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach 
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie” 

 
składam(y) niniejszą ofertę na:  
 
Część I  
Instrumenty dęte – flety.  
1. Oferuję wykonanie zamówienia w części I zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

2. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części I 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Flet piccolo - …………………………………………………………………... za 1 szt. 
2) Flet altowy …………………………………………………...………………... za 1 szt 

 
3.  Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części I zrealizujemy w terminie 

………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
 

Część  II  
Instrumenty dęte - klarnety. 
4. Oferuję wykonanie zamówienia w części II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
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............................................................................................................................................  
5. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części II 

zamówienia kształtują się następująco: 
1) Komplet klarnetów (Bb i A) - ………………………………………………. za 1 kpl. 
2) Klarnet basowy …………………………………………...………………... za 1 szt. 

 
6. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części II zrealizujemy w terminie 

………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
 

Część III 
Instrumenty dęte – fagot  
7. Oferuję wykonanie zamówienia w części III zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

na warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

8. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części III 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Fagot - ……………………………………………………………………….... za 1 szt.  

 

9. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części III zrealizujemy w terminie 
………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

Część IV 
Instrumenty dęte – trąbki 
10. Oferuję wykonanie zamówienia w części IV zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

na warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

11. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części IV 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Trąbka barokowa  - ………………………………………………………….... za 1 szt.  
2) Trąbka Eb - ……………….………………………………………………….... za 1 szt.  
3) Trąbka C - ………...………………………………………………………….... za 1 szt.  

 
12. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części IV zrealizujemy w terminie 

………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
 
Część V 
Instrumenty dęte – saksofony 
13. Oferuję wykonanie zamówienia w części V zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

14. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części V 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Saksofon sopranino Eb - …………………………………………………….... za 1 szt.  
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2) Saksofon sopranowy Bb ………………………………………………………. za 1 szt.  
3) Saksofon altowy Eb ………………………………………………………….... za 1 szt.  
4) Saksofon tenorowy Bb …………………………………………………………za 1 szt.  
5) Saksofon barytonowy Eb ………………………………………………………za 1 szt.  
6) Saksofon basowy Bb ………………………………………………………….. za 1 szt.  
7) Saksofon tenorowy Bb jazzowy ……...……………………………………….. za 1 szt.  

 
15. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części V zrealizujemy w terminie 

………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
 
Część VI 
Instrumenty dęte – puzony 
16. Oferuję wykonanie zamówienia w części VI zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

na warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

17. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części VI 
zamówienia kształtują się następująco: 

1) Puzon altowy Eb - ……………………...…………………...………………. za 1 szt.  
2) Puzon tenorowy - …….…………………………………………….…………. za 1 szt.  

 
18. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części VI zrealizujemy w terminie 

………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

Część VII 
Instrument dęty – tuba  
19. Oferuję wykonanie zamówienia w części VII zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

na warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

20. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części VII 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Tuba Bb 4/4 - ……………………………………………………………….... za 1 szt.  

 

21. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części VII zrealizujemy w terminie 
………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

Część VIII 
Instrumenty dęte – waltornie 
22. Oferuję wykonanie zamówienia w części VIII zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

na warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

23. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części VIII 
zamówienia kształtują się następująco: 

1) Waltornia F/Bb - ….………………………………………………………….... za 1 szt.  
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24. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części VIII zrealizujemy w terminie 
………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 
Część IX 
Instrumenty klawiszowe – fortepiany 
25. Oferuję wykonanie zamówienia w części IX zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

na warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

26. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części IX 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Fortepian koncertowy - …………………………………………………….... za 1 szt.  
2) Fortepian - ………………………………………………………………….... za 1 szt. 

 
27. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części IX zrealizujemy w terminie 

………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
 
Część X 
Instrumenty klawiszowe – fortepian z elektroniczną moŜliwością rejestracji muzyki. 
28. Oferuję wykonanie zamówienia w części X zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

29. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części X 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Fortepian z elektroniczną moŜliwością rejestracji muzyki - ………………… za 1 szt.  

 
30. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części X zrealizujemy w terminie 

………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
 
Część XI 
Instrumenty klawiszowe – pianina. 
31. Oferuję wykonanie zamówienia w części XI zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

na warunkach określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
............................................................................................................................................  

32. Oświadczam(y), Ŝe ceny jednostkowe poszczególnych instrumentów w części XI 
zamówienia kształtują się następująco: 
1) Pianino -……………………………………………………..………………… za 1 szt.  

 

33. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia w części XI zrealizujemy w terminie 
………………..……….. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

34. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres: 
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1) 24 miesiące kalendarzowych od dnia odbioru końcowego w przypadku instrumentów 
dętych (części od I do VIII) 

2) 60 miesięcy kalendarzowych od dnia odbioru końcowego w przypadku instrumentów 
klawiszowych (części od IX do XI). 

 
35. Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
36. Oświadczam(y), Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i 
terminie określonym przez zamawiającego. 

 
37. Oświadczamy, Ŝe powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia: ........................................................................................................................... 
(jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 

 
38. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 

 
Na ofertę składają się : 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
5. ................................... 
 

 
 
 
 
 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- 
podpis pełnomocnika wykonawców) 

 
 


