Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Oferta dla P.P.H.U. Drewnostyl Zenon Błaszak, Rudniki 5, 64-330 Opalenica
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2017r. dotyczące:
Organizacji udziału w międzynarodowych imprezach targowo - wystawienniczych odbywających się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy – Targi Czas Dziecka –Kielce, 2325.02.2017r.
Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres:
•
•

Zabudowa powierzchni wystawienniczej stoiska 50 m2 – stoisko w kształcie prostokąta,
wymiary: 10x5m – otwarte z jednej strony
Zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz ze spedycją
eksponatów i elementów zabudowy na targi: z Rudniki 5, 64-330 Opalenica, do: Targi
Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce oraz z powrotem. Waga materiałów: ok. 3 ton,
objętość ok. 20 m3.

związane z projektem pn. ,,Rozwój działalności firmy DREWNOSTYL poprzez wdrożenie strategii
eksportowej na rynek niemiecki” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………….……...*
Adres: ………………………………………………….………..*
NIP: …..…………………………………………….……….……*
II. Warunki cenowe oferty
Sumaryczna cena netto w PLN zamówienia:……………………….*
Sumaryczna cena brutto w PLN zamówienia:……………………………*
Ważności oferty: ........ dni* (minimum 30 dni od daty wystawienia oferty)

Lp.

1.

2.

Przedmiot zamówienia

Termin wykonania
zamówienia
najpóźniej do
dnia:

Cena netto
w PLN *

Cena brutto w
PLN*

Zabudowa
powierzchni
wystawienniczej stoiska 50 m2 –
stoisko w kształcie prostokąta,
wymiary: 10x5m – otwarte z
jednej strony
Zakup
usług
w
zakresie
transportu
eksponatów
oraz
elementów zabudowy wraz ze
spedycją
eksponatów
i
elementów zabudowy na targi: z
Rudniki 5, 64-330 Opalenica, do:
Targi Kielce, ul. Zakładowa 1,
25-672 Kielce oraz z powrotem.
Waga materiałów: ok. 3 ton,
objętość ok. 20 m3.

27.02.2017r.

Razem:
Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające
prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.*
_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne

