Nr postępowania: PZP/8/2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup i dostawa sprzętu
nagłośnieniowego i multimedialnego na potrzeby Mediateki MeMo,
przedkładam/y niniejszą ofertę
1. ZAMAWIAJĄCY:
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4
91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

NIP

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres korespondencyjny/
skrzynki ePUAP/e-mail]

Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Adres skrzynki ePUAP
Adres e-mail
4. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1.

zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte;

4.2.

gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ,
wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

1
2

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.
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4.3.

w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą
zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego;

4.4.

składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;

4.5.

nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

4.6.

uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie określonym
w SWZ;

4.7.

wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie zadeklarowanym w ofercie;

4.8.

akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze
umowy;

4.9.

oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji;

4.10. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
4.11. zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp wybór przedmiotowej oferty:*
Część 1 – Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego:
*nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
*będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
…………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego
o wartości ………………….PLN bez kwoty podatku VAT (należy wskazać
wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług) kwota i
stawka podatku od towarów i usług wynosi ………….. PLN, ……%.
*) zaznaczyć właściwe
Część 2 – Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń gamingowych:
*nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
*będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

3

niepotrzebne skreślić
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…………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego
o wartości ………………….PLN bez kwoty podatku VAT (należy wskazać
wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług) kwota i
stawka podatku od towarów i usług wynosi ………….. PLN, ……%.
*) zaznaczyć właściwe
4.12. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolnościach
Wykonawca nie polega, następujące części zamówienia:

Lp.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia / zakres prac wykonywanych
przez podwykonawcę

1
2

5. CENA OFERTY
5.1. Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być
dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 21 SWZ i opisem
przedmiotu zamówienia.
5.2. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w SWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia
zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz zmiany jej treści.
5.3. cena mojej (naszej) oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 21 SWZ]

Część 1 – Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego – Oferuję/emy
wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Lp.

Nazwa i opis produktu

Cena jednostkowa
brutto [PLN]

Ilość

Wartość brutto [PLN]

A

B

C

D

E = (C x D)

Pomieszczenie do montażu wideo zestaw:
1

Stacja graficzna

1 szt.

2

Zasilacz awaryjny

1 szt.

3

Monitor do montażu

1 szt.
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4

Monitor do podglądu

1 szt.

5

Biurko

1 szt.

6

Słuchawki

1 szt.

7

Stojak na tv

1 szt.

8

Monitory odsłuchowe

1 szt.
Webinar streaming – patio:

9

Kamera streamingowa

2 szt.

10

Statyw ze środkową
rozpórką

2 szt.

11 Karta pamięci
Bezprzewodowy system
12 audio z krawatowym
mikrofonem kierunkowym
Bezprzewodowy system
13 audio z mikrofonem
doręcznym

4 szt.
3 szt.

1 szt.

14 Oświetlenie przenośne

2 szt.

15 Statyw do lamp

2 szt.

16 Mikser do streamingu

1 szt.

17 Konwerter SDI do HDMI

3 szt.

18 Mikser audio

1 szt.

Okablowanie: Kabel SDI
15m
Okablowanie: Kabel SDI
20
30m
Okablowanie: Kabel HDMI
21
1,5m
19

2 szt.
2 szt.
1 szt.
Studio dźwięk zestaw:

22

Statyw pod monitor
studyjny

23 Monitor studyjny aktywny
24
25
26
27
28

Interfejs audio / zewnętrzna
karta muzyczna usb
Słuchawki studyjne
zamknięte
Filtr wczesnych odbić /
kieszonkowa kabina
wokalowa
Mikrofon pojemnościowy
wielkomebranowy
Profesjonalna osłona do
mikrofonu

29 Statyw mikrofonowy

2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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Okablowanie: kabel
30 symetryczny XLR męski /
6,3 mm jack
Okablowanie: kabel
31
mikrofonowy 10m
32 Klawiatura sterująca

2 szt.
1 szt.
1 szt.

Nagłośnienie na potrzeby patio zestaw:
33 Mikser cyfrowy audio
Liniowy system
nagłośnieniowy
Bezprzewodowy system
35
wokalowo/konferansjerski
34

1 szt.
2 szt.
2 szt.

36 Statyw mikrofonowy

8 szt.

37 Statyw mikrofonowy

2 szt.

38 DI-Box aktywny

4 szt.

39 DI-Box pasywny

2 szt.

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Pojemnościowy mikrofon
instrumentalny
Dynamiczny mikrofon
instrumentalny
Dynamiczny mikrofon
instrumentalny
Dynamiczny mikrofon
instrumentalny
Okablowanie: Kabel
mikrofonowy - 3m
Okablowanie: Kabel
mikrofonowy - 5m
Okablowanie: Kabel
instrumentalny - 3m
Okablowanie: Kabel
sygnałowy - 20m
Okablowanie: Kabel Jack
3,5mm-2x6,3mm – 2m

4 szt.
1 szt.
2 szt.
4 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
20 szt.
2 szt.
Studio wideo (Tik-Tok) zestaw:

49 Kamera pełnoklatkowa

1 szt.

50 Statyw + głowica

1 szt.

Statyw na telefon
komórkowy

1 szt.

51

52 Karta pamięci CFexpress

2 szt.

Mikrofon kierunkowy
nakamerowy

1 szt.

53

54 Adapter Minijack – XLR

1 szt.

55 Adapter USB-C – MiniJack

1 szt.

56 Słuchawki

1 szt.
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57

Lampa do oświetlenia tła
oraz postaci

4 szt.

58 Softbox mały

1 szt.

59 Softbox duży

1 szt.

60 Softbox

2 szt.

System mocowania lamp do
trawersu
System mocowania lamp do
62
trawersu
Linka stalowa
63 zabezpieczająca do
mocowanych lamp
61

64 Taśma gafferska

2 szt.
1 szt.
5 szt.
10 szt.

Przedłużacz do zasilania:
65 Przedłużacz 5 gniazd, 16A,
długość 2m
Przedłużacz do zasilania:
66 Przedłużacz ogrodowy
długość 10m

3 szt.

3 szt.

67 Worek z piaskiem 6.5kg

3 szt.

68 GreenScreen Kit

1 szt.

69 Statyw do lamp

1 szt.

70
71
72
73
74

Tło foto 2,75 ze statywem:
zielone
Tło foto 2,75 ze statywem:
czarne
Tło foto 2,75 ze statywem:
białe polipropylen
Tło foto 2,75 ze statywem:
statyw
Tło foto 2,75 ze statywem:
poprzeczka uchwyt
„krokodyl”

1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

75 Tło

2 szt.

76 Biurko

1 szt.

77 Gramofon

2 szt.

78 Odtwarzacz płyt CD

2 szt.
RAZEM cena oferty brutto w PLN
(suma wierszy od 1 do 78 w kol. E)
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Część 2 – Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń gamingowych – Oferuję/emy
wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Lp.

Nazwa i opis produktu

Cena jednostkowa
brutto [PLN]

Ilość

Wartość brutto [PLN]

A

B

C

D

E = (C x D)

1

Konsola do gier nr 1

1 szt.

2

Konsola do gier nr 2

1 szt.

3

Komputer gamingowy

1 szt.

4

Kierownica gamingowa

1 szt.

5
6
7
8
9

Kontroler lotu z
przepustnicą i drążkiem
Stery kierunku z pedałami
nożnymi
Monitor do symulatora
Monitor/telewizor do
konsoli
Fotel do symulatora
lotu/wyścigów
samochodowych

1 szt.
1 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.

10 Stojak na trzy monitory

1 szt.

11 Stojak na monitor/telewizor

1 szt.

12 Kokpit lotniczy

1 szt.

13 Panel Kontrolny

10 szt.

14 Zestaw głośników

1 szt.
RAZEM cena oferty brutto w PLN
(suma wierszy od 1 do 14 w kol. E)

6. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Termin realizacji dostawy”
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Zakup i
dostawa sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego na potrzeby Mediateki
MeMo, oświadczam (oświadczamy), że:
Część 1 – Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego:

Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 10 dni od dnia
zawarcia umowy *
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Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 11 dni od dnia
zawarcia umowy *
Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 12 dni od dnia
zawarcia umowy *
Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 13 dni od dnia
zawarcia umowy *
Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 14 dni od dnia
zawarcia umowy *
*) zaznaczyć właściwe
Część 2 – Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń gamingowych:

Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 10 dni od dnia
zawarcia umowy *
Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 11 dni od dnia
zawarcia umowy *
Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 12 dni od dnia
zawarcia umowy *
Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 13 dni od dnia
zawarcia umowy *
Oferuję (oferujemy) termin dostawy przedmiotu zamówienia do 14 dni od dnia
zawarcia umowy *
*) zaznaczyć właściwe

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca w pkt 6, nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub
zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Termin realizacji dostawy” w
danej części zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje dostawę
przedmiotu zamówienia do 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w kryterium oceny
„Termin realizacji dostawy” otrzyma 0 pkt odpowiednio w danej części zamówienia.

7. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców*
Wykonawca jest:
*

Mikroprzedsiębiorstwem
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*

Małym przedsiębiorstwem

*

Średnim przedsiębiorstwem

* Jednoosobowa działalność gospodarcza
* Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* Inny rodzaj
Wykonawca nie jest:
*

żadnym z ww. przedsiębiorstw

Uwaga:
* zaznaczyć odpowiednie pole.
Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

8. Wykaz załączników
Wykonawcę(ów):

i

dokumentów

przedstawianych

w

ofercie

przez

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

Miejscowość / Data

………………………….………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

Uwaga!
Wykonawca winien podpisać ofertę zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
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