FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego z dn. 11.05.2015 r.
dotyczącego: organizacji i promocji targów produktów lokalnych, tradycyjnych

1.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

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

2.

Zarejestrowany adres Wykonawcy:
Ulica: ………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Nr domu: …………………………………………..………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy: …………………………………..………………………………………………………………………………………
Miejscowośd: …………………………………….………………………………………………………………………………………
Województwo: ………………………………….………………………………………………………………………………………
Regon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………….………………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację i promocję targów
produktów lokalnych, tradycyjnych w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most
Współpracy”
współfinansowanego
przez
Szwajcarięw
ramach
szwajcarskiego
programuwspółpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przesyłam ofertę:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Organizacja i promocja targów
produktów lokalnych, tradycyjnych,
ekologicznych
w dniu 14 czerwca 2015 r.
(ObiektyWiejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz Wiejskiego
Klubu Sportowego „Górnovia”
w Górnie).

Specyfikacja zgodna z zapytaniem ofertowym
Zapewnienia namiotu wystawienniczego wraz z
klimatyzacją oraz wyposażeniem (30 lad
wystawienniczych, podłoga, dekoracje, krzesła,
oświetlenie),
Przygotowania (zabudowania) stoisk
wystawienniczych (dodatkowych) dla producentów
żywności tradycyjnej oraz przedstawicieli
gospodarstw agroturystycznych,
Przeprowadzenia akcji działao promocyjnych (m.in.
ogłoszenia informacyjno-promocyjne
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w mediach lokalnych: prasa, radio, telewizja, itp.),
Zapewnienia nagród książkowych dla wystawców
(ok. 110 sztuk),
Zapewnienia dyplomów dla wystawców (ok. 110
sztuk).

3.

Proponowana cena netto (w PLN):

………………………………………………………………………………………

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proponowana cena brutto (w PLN):

………………………………………………………………………………………

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….………..……

4.

Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w realizacji przedsięwzięd wymienionych w zapytaniu
ofertowym.
Przeprowadzone przedsięwzięcia w ciągu ostatnich dwóch lat1:

Lp.

Nazwa przeprowadzonego
zamówienia

Termin
przeprowadzonego
zamówienia

Nazwa Zleceniodawcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

W razie potrzeby należy powielid wiersze.
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5.

Upoważniam/y ……………………………………………………………………………………………………………………………
do kontaktu z Zamawiającym w czasie trwania postępowania ofertowego.

6.

Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

7.

Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy2 płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

8.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna
z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi.

9.

Zobowiązuję/my się wykonad usługę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmuję/my je bez
zastrzeżeo.

11.

Oświadczam/y, że w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję/my się do zawarcia umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

……………………………………..

…………………………………………………….

(miejscowośd i data)

(Imię i nazwisko, podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy wraz z pieczątką)

Niepotrzebne skreślid.
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