
Załącznik nr 3 

Formularz ofertowy 

OFERTA 

Z zakresu działalności kulturalnej zamówienia (art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy – Pzp) powyżej 130.000 zł. netto, a poniżej 

progów „unijnych” określonych na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

my niżej podpisani:  

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną 

ofertę) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu 

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania 

nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest : 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym 

zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonym 

w Ogłoszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 

niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową CENĘ OFERTOWĄ, brutto. 

……………………………………………… zł  

5. OŚWIADCZAMY że zrealizowaliśmy usługi polegające na produkcji koncertu, widowiska, lub innej 

imprezy kulturalnej, transmitowanej lub retransmitowanej przez telewizję o zasięgu ogólnopolskim, 

zbliżonej standardem do standardu Widowiska opisanoego w ogłoszeniu która odbywała się w plenerze, 

tj. „pod gołym niebem”,  o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 brutto w terminie 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert (właściwe zaznaczyć „x”): 

 Jedną  Dwie  Trzy  Cztery lub więcej 

 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu. 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 60  

dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.  

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy pomocy nastpująych podwykonawców 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Imię i nazwisko  .......................................................................................................................  

Adres:  ......................................................................................................................................  



Telefon:  ..............................................................   

Adres e-mail:  ......................................................  

11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. ………………………… ..................................................  

2. …………………….. ........................................................  

 

………………………dnia……………………2021  r.                                                                                                      

  

 

________________________________      

Podpis Wykonawcy 

 

Wykaz usług 

 

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy lub wykonujemy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące usługi: 

 

 

Lp. 

Nazwa i adres 

podmiotów, na rzecz 

których 

Wykonawca 

realizował usługi 

Przedmiot 

zamówienia  

 

Wartość 

brutto 

umowy 

Data 

zakończenia 

umowy 
Podstawa do 

dysponowania 

1 

 

 

 

  

 Zasoby własne/zasoby 

innych podmiotów * 

2    
  

3    
  

4    
  

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Dla każdej usługi wymienionej w wykazie Wykonawca załącza dowody, że została ona wykonana należycie. 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

………………………dnia……………………2021  r.                                                                                                      

  

 

________________________________      

Podpis Wykonawcy 



Informacje o realizatorze dźwięku który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Lp. Osoby, którymi 

Wykonawca 

dysponuje lub będzie 

dysponować podczas 

wykonywania 

zamówienia  

 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Doświadczenie realizatora dźwięku w realizacji 

wydarzeń z udziałem:  

 orkiestry (minimum 

25 osób) 

(zaznaczyć właściwe 

znakiem „X”) 

chóru (minimum 25 osób) 

(zaznaczyć właściwe 

znakiem „X”) 

1.  

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

(imię i nazwisko) 

 

   

 

 

………………………dnia……………………2021  r.                                                                                                      

  

 

________________________________      

Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o realizatorze światła który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Lp. Osoby, którymi 

Wykonawca 

dysponuje lub będzie 

dysponować podczas 

wykonywania 

zamówienia  

 

Zakres wykonywanych 
                                                          czynności  

 

1.  

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

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

………………………dnia……………………2021  r.                                                                                                      

  

 

________________________________      

Podpis Wykonawcy 

 

 


