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Załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego nr 2/2019: Formularz ofertowy wraz  z oświadczeniami 

Dane oferenta Data i miejsce: ………………………………. 
 

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

………………………………………….. 

……………………………………………………… 

NIP……………………………………………….. 

 

Formularz  ofertowy na realizację usługi wynajęcia pełnej zabudowy stoisk targowych oraz ich 
wyposażenia na 5 imprez targowo-wystawienniczych w 2019 ,2020 i 2021 roku, w których firma Gena 
Katarzyna Zaręba będzie uczestniczyła w Europie. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam swoją ofertę wynajmu zabudowy stoiska wystawienniczego  oraz 
wyposażenia w odniesieniu  do następujących  imprez: 

• Targi Formex 2019 ,Sztokholm, Szwecja, w terminie 20-23.08.2019 r.                                                
montaż  18-19.08.2019 r. , demontaż 24.08.2019 r.  

• Targi Ispo 2020 Monachium  , Niemcy, w terminie 26-29.01.2020r.                                                               
montaż  24-25.01.2020 r. , demontaż 30.01.2020 r.  

• Targi Mifur S.r.l 2020 , Mediolan, Włochy w terminie 20-23.02.2020 r.   

montaż 18-19.02.2020 r., demontaż 24.02.2020 r.  

• Targi Formex 2020 ,Sztokholm, Szwecja, w terminie nie wcześniej niż 1.08.2020 r. i nie później 
niż 30.08.2020 r. Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, 
dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone. Targi trwają 4 dni, 
montaż 2 dni przed datą rozpoczęcia targów, a demontaż 1 dzień po zakończeniu targów. (targi  
Formex 2020) 

• Targi Ispo 2021 Monachium, Niemcy, w terminie nie wcześniej niż 15.01.2021 i nie później niż 
20.02.2021. Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, 
dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone. Targi trwają 4 dni, 
montaż 2 dni przed datą rozpoczęcia targów, a demontaż 1 dzień po zakończeniu targów.  (targi 
ISPO  2021 Monachium) 

1. Zakres usług (zgodny ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym) dotyczy : 

a) Zaprojektowania, przygotowania i  wynajmu zabudowy stoiska wystawienniczego i  wyposażenia razem 

z  montażem  i  demontażem  wg specyfikacji z zapytania ofertowego;  wycena usługi: 

  - Targi Ispo 2020 Monachium ,  20 m2 -  ………………………………………………………………….……………………………….  
Wartość zabudowy i wyposażenia ogółem: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

- Targi Mifur S.r.l 2020 , Mediolan, około 25 m2 - ………………………………………………………………….……………………………….  

Wartość zabudowy i wyposażenia ogółem: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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- Targi ISPO 2021, Monachium, 20 m2 - ………………………………………………………………….……………………………….  

Wartość zabudowy i wyposażenia ogółem: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) Wypożyczenie wyposażenia stoiska targowego  (z usługą  montażu  i demontażu)  wg specyfikacji                                                                                                                             

z zapytania ofertowego; wycena  usługi: 

- Targi Formex  2019 ,Sztokholm, Szwecja,  30 m2   

 Wartość: ………………………………………………………………………………. 

- Targi Formex  2020,Sztokholm, Szwecja,  około 30 m2                                                           

 Wartość: ………………………………………………………………………………. 

 

Wartość wypożyczenia wyposażenia ogółem: …………………………………………………………………………………...  

Cena ogółem przedmiotu zamówienia (suma za usługi a i b): ………………………………………………………….. 

 

2. Ważność oferty:  dni od daty podanej w nagłówku (nie krócej niż 30 dni od daty złożenia 

oferty) 

3. Termin płatności za faktury:  dni ( od daty wystawienia 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 

D) Kolorystyka zabudowy będzie zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy 

Gena Katarzyna Zaręba będzie również opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z 

dofinansowaniem projektu ze środków UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniem 

Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r i zgodnie z informacjami na stronie  
 
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-
i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 

 

 

 

 

 

https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot  
……………………………………………………………………………………………………………  
ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań 
osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (Firma Gena Katarzyna Zaręba). Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z z przepisów prawa  lub 
nie został określony przez IŻ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) 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.  
 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
 
Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym,                               
a mianowicie:  
1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania,  
2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,  
3) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  
4) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
/podpis i pieczątka Oferenta / 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


