Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2018: formularz ofertowy
Dane oferenta

Data i miejsce: ………………………………..

Nazwa firmy:…………………………………….
Adres:…………………………………………….
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Formularz ofertowy na realizację usług transportowej dotyczącej przewozu zabudowy stoisk
wystawowych oraz wyposażenia stoisk targowych na 4 imprezach targowo-wystawienniczych w
2017 i 2018 roku, w których weźmie udział firma Gena w Europie i Azji
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam swoją ofertę na usługę transportu
samochodem dostawczym zgodnie z poniższym harmonogramem:
- na trasie Nowy Targ (PL)- Monachium (DE) i z powrotem, w terminie: wyjazd
31.01.2019, powrót 7.02.2019 (targi ISPO MUNICH 2019).
Usługa obejmuje przewóz zabudowy stoiska (4x5 m i wysokość max 3 m z podłogą, półkami,
regałami), skrzynia, wykładziny 4 x 5 m o wadze , 5 pudeł z kolekcją o wymiarach 79x66x51, elementy
dekoracyjne, 2 manekiny, Ekspozytory na min 80 szt. czapek, wieszak na min 30 szt. kożuchów, stół
szklany, 5 krzeseł , lustro duże i dwa małe, materiały reklamowe (zdjęcie wielkoformatowe, logo firmy
100 cm x 45 cm, banery w różnych wymiarach), lampy wiszące i dodatkowe oświetlenie. Do realizacji
usługi potrzebne jest auto o ładowności do 3,5 tony

Cena usługi:...................................................................................................................
- na trasie Nowy Targ (PL)- Bern (CHE) i z powrotem, w terminie: wyjazd 10.08.2018,
powrót: 15.08.2018 (targi Ornaris EXPO BERN 2018)
Usługa obejmuje przewóz 5 pudeł z kolekcją o wymiarach 79x66x51, elementy dekoracyjne
spakowane w dwóch pudłach o wymiarach 79x66x51, 2 manekiny, ekspozytory na min 80 szt. czapek,
półki, regał, stół szklany (1 m x 50 cm), 4 krzeseł, lustro duże i dwa małe, wieszak na min. 30
kożuchów, materiały reklamowe (zdjęcie wielkoformatowe, logo firmy 100 cm x 45 cm, banery w
różnych wymiarach) dodatkowe oświetlenie. Do realizacji zamówienia potrzebne jest auto o
ładowności do 3,5 tony

cena usługi:...................................................................................................................
- na trasie Nowy Targ (PL)- Ałmaty (KZ)- Nowy Targ (PL), w terminie: wyjazd nie
wcześniej niż 1.03.2019, powrót nie później niż 31.03.2019. Na dzień złożenia zapytania
ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w
których targi zostaną przeprowadzone
Usługa obejmuje przewóz 5 pudeł z kolekcją o wymiarach 79x66x51 i wadze jednego ok 30-40 kg,
elementy dekoracyjne spakowane w dwóch pudłach o wymiarach 79x66x51 i wadze jednego ok 40
kg, 2 manekiny (170 cm wysokości x 45 cm szerokości i waga 30 kg- dotyczy 1 manekina),
ekspozytory metalowe stojące ( 2 pudła o wymiarze 79x66x51 i wadze jednego ok 20 kg), stojak na

min. 30 szt. kożuchów (1 pudło o wymiarach 77x45x45 i wadze ok 7 kg), stół szklany (1 m x 50 cm i
waga ok 20 kg), min 4 krzeseł (wysokość 70 cm x 40 cm długości, waga jednego ok 5 kg), lustro (1 m
wysokości na 45 cm szerokości, waga ok 20 kg) materiały reklamowe (zdjęcie wielkoformatowe, logo
firmy 100 cm x 45 cm, banery w różnych wymiarach- waga całości ok 15 kg), dodatkowe oświetlenie
(1 pudło 79x66x51, waga ok 15 kg). Do realizacji zamówienia potrzebne jest auto o ładowności do 3,5
tony

cena usługi:...................................................................................................................

Wartość usługi transportu ogółem: …………….................................................................

2. Ważność oferty: ……………dni od daty podanej w nagłówku (nie krócej niż 30 dni od daty złożenia
oferty)
3. Termin płatności za faktury: ………………..
4. Oświadczenia dot. spełniania wymogów zapytania ofertowego:
Jako osoba reprezentująca Oferenta oświadczam, iż:
A) Prowadzimy działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.
B) Posiadamy doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji
przedmiotu zapytania ofertowego (prowadzimy działalność związaną z usługami o
charakterze zbliżonym do niniejszego zapytania).
C) Zakres przedmiotowy i jakościowy oferty jest w pełni zgodny z zapytaniem ofertowym

____________________________
Pieczęć, podpis osoby uprawnionej do
podpisywania ofert

