
Załącznik nr 1. Formularz oferty

...................... dn. ...............

...................................
(dane Wykonawcy)

Przedstawiamy ofertę na:
zaprojektowanie i budowę stoiska (wraz z transportem elementów konstrukcyjnych,

wyposażenia i eksponatów) firmy Dubiel Vitrum na Targach ISH 2017
Frankfurt/Main Germany (14-18 marca 2017 r.)

Wynagrodzenie łączne (netto): ……………………..PLN (słownie: ........................... złotych), w tym:
A. Zaprojektowanie i budowa stoiska: …………………….. PLN netto;
B. Transport elementów zabudowy stoiska: …………………….. PLN netto.

Wynagrodzenie łączne (brutto): ……………………. PLN (słownie: ........................... złotych), w tym:
A. Zaprojektowanie i budowa stoiska: …………………….. PLN brutto;
B. Transport elementów zabudowy stoiska: …………………….. PLN brutto.

Termin ważności oferty:  .......................... (min. 5 miesięcy).

Termin płatności: ..........................

Ofertę sporządził: ..........................

.…………………………..........   
            Podpis Oferenta/Wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu:
Wykonawca  oświadcza,  że  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
obejmującego  zaprojektowanie  i  wykonanie  stoiska  wystawowego  (transport  elementów
konstrukcyjnych,  wyposażenia  i  eksponatów,  montaż  i  demontaż  stoiska)  na  Targach  ISH  2017
Frankfurt/Main Germany (14-18 marca 2017 r.), dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z poniższą tabelą1:

1 Wykaz co najmniej 3 usług wykonanych w okresie i w zakresie określonym w formularzu zapytania ofertowego w 

pkt. 2 a). Do formularza oferty należy dołączyć dokumenty stanowiące dowód, że usługi opisane w tabeli były wykonane 
należycie (np. referencje, protokoły odbioru, dokumenty rozliczeniowe), określające zakres realizacji i wartość usług. 
Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów na wezwanie 
Zamawiającego, w celu potwierdzenia wiarygodności deklarowanych informacji.  
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2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; 

3) sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na   każde   żądanie   Zamawiającego   dostarczę   niezwłocznie   odpowiednie   dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej
informacje są zgodne z prawdą.

.…………………………..........  
            Podpis Oferenta/Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych:
Wykonawca oświadcza,  że nie  jest  powiązany z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

− uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
− pozostawanie 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.

.…………………………..........  
            Podpis Oferenta/Wykonawcy

Załączniki do formularza oferty:
1. Wstępna wizualizacja stoiska
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji usług

2 dd-mm-rrrr / dd-mm-rrrr


