
1 | 3  

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych poniżej 130 000zł 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa firmy: ……………………. 
Adres firmy:  …………………….. 
NIP:……………………………….. 
Tel.:……………………………….. 
 
 

Do: 1 
Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich 
41-947 Piekary Śląskie  
ul. Oświęcimska 45 
NIP 4980073948 

 
 

Nawiązując do ogłoszenia/zapytania ofertowego o zamówienie publiczne 
poniżej 130 000zł prowadzone wg Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych poniżej 130 000zł na2 zakup miksera cyfrowego wraz z stage 
boxem, kablem połączeniowym mikser z 32 kanałowym stage boxem oraz 

casem do miksera. 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zapytaniem ofertowym” 

 Mikser cyfrowy (należy podać model i producenta oraz załączyć do 

oferty parametry techniczne miksera )  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

za cenę netto: 

………………………………………………………………  

brutto: 

……………………………………………………………… 

  

VAT:……………………………………………………….. 

                                                 
1
 Podać imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie oraz jego stanowisko służbowe 

2
 Należy wpisać nazwę przedmiotu zamówienia 
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 Stage box (należy podać model i producenta oraz załączyć do oferty 

parametry techniczne stage boxa) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

za cenę netto: 

………………………………………………………………  

brutto: 

………………………………………………………………  

 

VAT:……………………………………………………….. 

 

 Skrętka na bębnie (należy podać długość, model i parametry skrętki i 

bębna) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

za cenę netto: 

………………………………………………………………  

brutto: 

………………………………………………………………  

 

VAT:……………………………………………………….. 

 

 Case do miksera (krótki opis produktu, najważniejsze parametry)  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

za cenę netto: 

………………………………………………………………  

brutto: 

………………………………………………………………  

 

VAT:……………………………………………………….. 
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 Podać sumaryczną cena za całą ofertę 

za cenę netto: 

………………………………………………………………  

brutto: 

………………………………………………………………  

 

VAT:……………………………………………………….. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznałam/em się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do 
nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są prawdziwe. 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym. 

5. Oświadczamy, iż jestem związany niniejszą ofertą przez 7 dni od daty zakończenia 
składania ofert 

6. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować do:  

 
    Imię i nazwisko: …………………………              Adres: …………………………….. 
    Telefon:  ...................................................            Faks:  ..................................  

Adres e-mail:  ..........................................  
 
 
 
 
Miejscowość:_______________ dnia __ - __ - 2023 roku 
 
 
 
 
 
 ___________________________________ 
                         (podpis Wykonawcy) 


