
  
Nr sprawy : DAT 2601-26/18                                                                                      Załącznik nr1 do zaproszenia 

 
        

 

 

 

........................................................    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 

(pieczęć wykonawcy lub wykonawców           w Jeleniej Górze   

ubiegających się o udzielenie zamówienia)                                                    ul. Lwówecka 18 

                58-503 Jelenia Góra  

                                                                                      

                                                                            

                   

        

                                                O F E R T A 

 

 

     Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: 

  
Dostawa urządzeń do nagłośnienia pomieszczenia Auli    Karkonoskiej Państwowej  

Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze  

 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy: 
  

Pełna nazwa ................................................................................................................................  

Siedziba ....................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji ............................................................................................................ 

Nr telefonu/faks ........................................................e-mail ......................................................... 

nr NIP .......................................................  nr REGON............................................................... 

 

 

  2. Zobowiązuję się wykonać zadanie, zgodnie z niżej przedstawionym formularzem 

cenowym: 

 

  -  za cenę  ogółem    ............................................................................................................. zł, 

      (słownie złotych:…..................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….……….) 

     dla całości przedmiotu zamówienia 

    w tym podatek   VAT .......%  stanowi   kwotę .................................................zł  

     (słownie złotych:............................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………….)  

Cena winna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze, w tym transport do 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
FORMULARZ CENOWY 

 

lp Nazwa urządzenia j.m. ilość 
cena 

jednostkowa 
netto 

VAT Razem 

1. Kolumna głośnikowa DA208 szt. 4       

2. Subbas HBP12HP szt. 2       

3 Wzmacniacz Peavey IPR2 5000 szt 1       

4. Wzmacniacz Peavey IPR2 3000 szt. 2       

5 Mikser cyfrowy Behringer X32 Producer szt. 1       

6 Procesor Głosnikowy DCX2496LE szt. 1       

7 Mikrofon CVG18RS-B/C szt. 5       

8 Podstawa mikrofonu CVDB szt. 5       

9 Mikrofon EW 100 G4-835 S doręczny szt. 4       

10 Mikroport eVW100G4 SK100 szt. 2       

11 Mikrofon nagłowny Sennheiser ME 3-II szt. 2       

12 Splitter antenowy ASA1 szt. 1       

13 Uchwyt rack splittera GA3 szt. 1       

14 PrzewódRG58 BNC 500 hm do anten na panel szt. 2       

15 Zasilacz do ASA1-NT1-1 szt. 1       

16 Przewód TR/mini TRS3 m szt. 1       

17 Separator masy do laptopa PGA-202 szt. 1       

18 Przewód do laptopa XLR/XLRM stereo 10m szt. 1       

19 Przewód XLRF/XLRM 1m -stacje mikr. szt. 4       

20 Przewód XLRF/XLRM 10m szt. 5       

21 Przewód XLRF/TRS do pętli indukcyjnej 2m szt. 1       

22 Przewód XLRMF/XLRM 2 m do miksera szt. 1       

23 Przewód XLRRF/XLRM 1m szt. 6       

24 Uchwyt naścienny wzmacniany szt. 4       

25 Case 16 U 19" L z kółkami szt. 1       

26 Panel zasilania 19" szt. 2       

27 Statyw mikrofonowy ATHLETIC MIC-5E szt. 3       

    
ogółem     

  

Na zrealizowany cały przedmiot zamówienia udzielam  gwarancji  jakości na okres 24 

miesięcy ale nie krócej niż oferuje producent, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru 

bezusterkowego. 

 

Ponadto oferowany osprzęt będzie fabrycznie nowy i będzie spełniać wszelkie wymagania 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
    

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie  : 

a) do 15.08 2018r. dostawa urządzeń 

b) do 2 tygodni po dostawie podłączenie urządzeń do instalacji, uruchomienie i 

przeszkolenie obsługi Zamawiającego.  

 

4. Warunki płatności: przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru. 

 

 

 



  
5. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem/zaproszeniem udostępnionym przez Zamawiającego i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia; 

 - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego   

i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń; 

- zawarty w Ogłoszeniu/zaproszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

- przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału Podwykonawców/z udziałem 

Podwykonawców.1  

Zakres prac, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom:  

 

6. Zapewniamy o ważności oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert. 
 

7. Na zrealizowany cały przedmiot zamówienia udzielam  gwarancji  jakości na okres ….. 

miesięcy ale nie krócej niż oferuje producent, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru 

bezusterkowego. 

 

Ponadto oferowany osprzęt będzie fabrycznie nowy i będzie spełniać wszelkie wymagania 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.3 
 

 

 

 

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

(miejscowość i data) 

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

(podpis reprezentanta oferenta)                               

 

 
 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić. UWAGA: w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 

2
 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
3
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Zakres powierzonych czynności 

Podwykonawcy oraz wartość lub procentowa 

część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

Podwykonawcy 

Nazwa Podwykonawcy 

 

 

 

 

 



  
 


