Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego z dnia 20.12.2017 r. wraz z oświadczeniem
Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe OBST S.A. z dnia 20.12.2017 r. dotyczące zakupu
usługi polegającej na zakupie powierzchni wystawienniczej i organizacji stoiska
wystawienniczego podczas Międzynarodowych Targów Spożywczych FOOD TAIPEI –
TAJPEJ CHINY w 2018 r w terminie od 27.06.2018 r. -30.06.2018r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie
3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek - Go to Brand"

1. DANE OFERENTA
Nazwa przedsiębiorstwa
adres
tel/fax
Osoba do kontaktu
Doświadczenie oferenta w realizacji
targów w latach
2. OFERTA
lp Przedmiot zamówienia

specyfikacja

1 Wynajem i organizacja stoiska Organizacja
wystawienniczego:
wynajem
powierzchni
wraz
z
standardową zabudową, w
skład
której
wchodzą
następujace elementy: ścianki
Oktanorm białe, wykładzina
podłogowa, fryz z nazwą
wystawcy, lada recepcyjna z
hokerem, 1 stół, 3 krzesła,
zamykany
kantorek
bądź
szafka zamykana, 3 półki, kosz
na śmieci, 1 lampa na każde
3m2
powierzchni
stoiska,
gniazdo
elektryczne,
podłączenie
do
prądu,
obligatoryjne
sprzątanie
stoiska,obligatoryjne

stoiska
wystawowego wraz
z zabudową o powierz.
6 m2

Organizacja
stoiska
wystawowego wraz
z zabudową o powierz.
9 m2

1

Cena netto w
PLN/EUR*

Cena brutto
PLN/EUR*

/*niepotrzebne
skreślić/

/*niepotrzebne
skreślić/

ubezpieczenie stoiska podczas
targów FOOD TAIPEI – TAJPEJ
CHINY w 2018 r w terminie od
27.06.2018 -30.06.2018.

2 Wpis do katalogu i opłata
rejestracyjna

SUMA 1+2

3. PODSUMOWANIE OFERTY:
ŁĄCZNIE CENA NETTO

PLN/EUR*/niepotrzebne skreślić/

ŁACZNIE CENA BRUTTO

PLN/EUR*/niepotrzebne skreślić/

PODATEK VAT

PLN/EUR*/niepotrzebne skreślić/

SŁOWNIE BRUTTO

2

Oświadczenie
do formularza ofertowego OBST S.A.
z dnia 20.12.2017 r.
dotyczącego zakupu usługi polegającej na zakupie powierzchni wystawienniczej i
organizacji stoiska wystawienniczego podczas Międzynarodowych Targów
Spożywczych FOOD TAIPEI-TAJPEJ CHINY w 2018r.,
w terminie od 27.06.2018r - 30.06.2018 r.
zgodnie z zamówieniem

Nazwa przedsiębiorstwa:
adres
tel/fax
Osoba do kontaktu
Niniejszym oświadcza że,
nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację
zamówienia.
- nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu
Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego, osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawiajacego w przygotowaniu i
realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy).
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; i nie posiada w
związku z tym co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- nie pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, a w szczególności nie
pozostaje z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....................................................
podpis osoby uprawnionej
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