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Załącznik nr 1:  Formularz oferty  

 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOT. ZABUDOWA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ TARGI 

ISPO 

Data złożenia oferty:  

………………………………. 

 

Oferta dla:  

JMP SPORTS WEAR Spółka Cywilna, Piróg Jan, Piróg Krystian, Piróg Magdalena 

ul. Władysława Orkana 44D 

34-424 Szaflary 

tel.: 603 796 566 

email: krystian@jmpsport.pl  

NIP: 7361414979 

  

Dane Oferenta: 

…………………………… 

……………………….…... 

…………………………… 

(nazwa, adres, NIP Oferenta) 

…………………………… 

……………………….…… 

…………………………… 

(imię i nazwisko, telefon, email osoby do kontaktu ze strony Oferenta) 

 

My, niżej podpisani, składamy ofertę na usługę dotyczącą zabudowy powierzchni 

wystawienniczej na targach ISPO które odbędą się w terminie 28-31.01.2018, zgodnie z 

zakresem zawartym w pkt III zapytania ofertowego: 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału firmy JMP SORTS WEAR S.C. w imprezie 

targowej ISPO – Monachium, Niemcy w dniach 28.01-31.01.2018 

Przedmiotem zamówienia jest budowa oraz wynajem elementów potrzebnych do budowy 

stoiska targowego.  

Powierzchnia zabudowy 30m2 o wymiarach 5m x 6m (stoisko narożne). 

W skład zadania wchodzi: 

- wynajem elementów potrzebnych do budowy stoiska 

- budowa ścian stoiska wraz z oświetleniem w terminie do 27.01.2018 

- drukowanie ścian stoiska zgodnie z załączonym projektem 

- wynajem umeblowania w skład którego wchodzą: 2 stoły, 8 krzeseł, 2 wieszaki na kolekcje 

odzieży,  

- montaż podwieszenia o wymiarach 2m x 2m x 2m (forma sześcianu) wraz z logo JMP kolor 

biały na czarnym tle, na 4 bocznych ścianach   

- wynajem i montaż podłogi  

- obsługa techniczna w czasie targów 

- demontaż stoiska w terminie 1.02.2018  
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Cena netto: …………………………. 

 

Cena brutto: ………………………… 

 

 

Termin płatności (liczony w dniach): …………………… 

 

 

Oferta jest ważna do dnia: 27.01.2018 

Termin składania ofert: 18.01.2018 godzina 12.00 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

Lp. Zakres oświadczenia Zaznacz 

właściwe 

1. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane 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 5% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeński 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. 

  TAK 

 NIE 

2. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili 

złożenia oferty 

  TAK 

 NIE 

3.  Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 

V zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków oznacza 

odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia. 

  TAK 

 NIE 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w 

przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

   TAK 

      NIE 

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy  

 

……………………………………………………………………………………………… 

                        (Podpis Zleceniobiorcy)                (Pieczęć Zleceniobiorcy) 


