
 

 1 

FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 30 000 €. 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA 

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW 

 

 

Sprawę prowadzi: Paulina Koń,  tel./faks 17 853 24 45, e-mail: pkon@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Dostawa i montaż systemu oświetlenia w trzech salach wystawowych w siedzibie Galerii 

Fotografii Miasta Rzeszowa. 
 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                       (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: 

Dostawę i montaż systemu oświetlenia w trzech salach wystawowych w siedzibie Galerii 

Fotografii Miasta Rzeszowa. 

 

Specyfikacja elementów składających się na przedmiot zamówienia: 

 

L.p. Nazwa sprzętu 

Ilość 

szt. 

 

Opis, producent, 

marka, typ 

Cena  

jednostkowa 

brutto PLN 

Wartość brutto 

PLN 

1 Szyna 2 m biała 20    

2 Szyna 0,5 m biała 2    

3 Łącznik liniowy biały 10    

4 Łącznik 90 stopni biały 12    

5 Zawieszenie linka 44    

6 Uchwyt sufitowy 44    

7 

Projektor szynowy LED 20 W 

biały  26 

 

  

8 Montaż wraz z uruchomieniem     

   

 Razem 

wartość 

brutto  

 

 

 
Specyfikacja techniczna zamówienia obejmuje: 

 zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ oraz dbałość o stan techniczny przez 

cały czas trwania realizacji zamówienia,  
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 użyte do wykonania materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, 

zgodne z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa 

i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do 

stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,  

 przedmiot zamówienia może być wykonywany od poniedziałku do piątku, w godz. 

7.00 – 17.00, 

 w terminie prac Galeria będzie wyłączona ze zwiedzania, dokładny termin wykonania 

prac należy uzgodnić z Zamawiającym i Wykonawcą remontu, który będzie odbywał 

się w Galerii we wrześniu i październiku br.,  

 Wykonawca określi termin rozpoczęcia prac z tygodniowym wyprzedzeniem,  

 prace wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę i zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej,  

 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność  

z ofertą,  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, 

kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów, 

 prace będą podlegać odbiorowi końcowemu. 

 

Zamawiający informuje Wykonawców o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej              

w obszarze objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką oraz 

charakterem prac. Wizji lokalnej można dokonać od 9.04. do 11.04. w godz. 9.00 – 16.30.                

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena (brutto) - 100% 

znaczenia. 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 

wrzesień, październik br.  - dokładny termin do ustalenia,   

b) warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury, złożonej w siedzibie 

Zamawiającego,  

c) okres gwarancji – 3 lata, 

d) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

 posiadam środki, maszyny i urządzenia oraz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 

wykonania prac określonych w niniejszym Formularzu Oferty, 
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 w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem) na 

Formularzu Oferty do dnia 12.04.2019 r. (piątek) do godz. 17.00. 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 

................................dn. ............................                           ........................................................... 
podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 

      

 

 

 

 

 
                                                                    (pieczęć Wykonawcy)  


