FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 19.10.2015r. na wykonanie zabudowy powierzchni
targowej na Targi:
- INTERGASTRA odbywające się w Stuttgarcie (Niemcy) w okresie 20-24.02.2016r.
- EuroGasto odbywające się w Warszawie w okresie 6- 8.04.2016r.
będące przedmiotem niniejszego zamówienia składamy poniższą ofertę:

Dane Wykonawcy:

Pieczęć firmowa Oferenta
Dane Osoby Kontaktowej:
Imię i nazwisko
tel.
e-mail
Parametry oferty:
Data przygotowania oferty
Okres ważności oferty

6 miesięcy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów):
1. Zabudowa i wyposażenie wg danych z zapytania (+Projekt i wizualizacja stanowiska 3D)
2. Dowóz i montaż zabudowy na targi.

OFERTA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I – ZABUDOWA TARGI INTERGASTRA
Cena :
* w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona
przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert.
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę:

1

……………………………………………………………………
Termin płatności
Termin płatności określony w formularzu oferty winien być wyrażony jako liczba dni kalendarzowych
od daty wystawienia faktury VAT.
………… dni od daty wystawienia faktury

OFERTA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA II – ZABUDOWA TARGI EuroGastro
Cena :
* w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona
przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert.
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę:
………………………………………………………………………

Termin płatności
Termin płatności określony w formularzu oferty winien być wyrażony jako liczba dni kalendarzowych
od daty wystawienia faktury VAT.
……………………………. dni od daty wystawienia faktury

…………………………….
(pieczęć i podpis Oferenta)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAŃ
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…………………………….
(pieczęć wykonawcy)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiot stanowi wykonanie
zabudowy powierzchni targowej na Targi:
- INTERGASTRA odbywające się w Stuttgarcie (Niemcy) w okresie 20-24.02.2016r.
- EuroGasto odbywające się w Warszawie w okresie 6- 8.04.2016r.
oraz świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania:

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Data: .............................

…………………………….
(pieczęć i podpis Oferenta)
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