Formularz ofertowy

Pełna nazwa oferenta i jego forma prawna …………………………………………………………..
Siedziba oferenta

…………………………………………………………..

NIP

…………………………………………………………..

REGON

…………………………………………………………..

Telefon

…………………………………………………………..

Osoba do kontaktów w sprawie oferty

…………………………………………………………..

Adres e-mail

…………………………………………………………..

Przystępując do postępowania ofertowego, którego przedmiotem jest jest międzynarodowy transport
eksponatów i zabudowy stoiska, montaż i demontaż stoiska targowego dla firmy Lech Kostyszak Design na targi
International Contemporary Furniture Fair, New York 2018 w ramach projektu Internacjonalizacja firmy Lech
Kostyszak Design na rynkach USA, Włoch i Niemiec poprzez udział w zagranicznych targach meblarskich.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach", Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw",
Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand", oświadczam, że:
1.
2.

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo.
Posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny,
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie.
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
9. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiazania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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;
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Składam ofertę na wykonanie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest międzynarodowy transport
eksponatów i zabudowy stoiska, montaż i demontaż stoiska targowego dla firmy Lech Kostyszak Design na targi
International Contemporary Furniture Fair, New York 2018:
1.

Koszty wykonania usługi transportu są następujące

Koszty łącznie
Międzynarodowy transport eksponatów, montaż i demontaż
stoiska targowego dla firmy Lech Kostyszak Design na targi
International Contemporary Furniture Fair, New York 2018

Cena netto

VAT

Cena brutto

2.
3.

Wskazana cena uwzględnia wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z realizacją umowy.
Zgadzamy się do negocjacji ceny usługi transportu po zawarciu umowy w przypadku zmniejszenia
ładunku lub zakresu usługi.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

5.

Lp.

Zakres prac

1.
2.
...
6.
7.
a)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie ze treścią zapytania ofertowego.
Załączamy wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych:
przynajmniej 5-letnie doświadczenie międzynarodowych usług transportowych na rynku polskim.

…………………………………………………………………….
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