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Formularz nr 1 do zapytania  

 

 

 

           

   DATA  

DANE WYKONAWCY (Pieczęć firmowa)          

 

                                                                               

NAZWA: 

   

ADRES: 

  

NIP:  

REGON:  

TEL:  

ADRES E-MAIL:  

STRONA WWW: 

OSOBA KONTAKTOWA (imię, nazwisko, e-mai:  , nr Tel. 

 

 

 

Przedmiot zamówienia  Cenna Netto Cena Brutto VAT 

A. Transport eksponatów 

drogą lądową  z siedziby 

zamawiającego Łódź ul. 

Helska 47/61 do 

stanowiska 

wystawienniczego: 

a) Produkty, 

ulotki, foldery, 

gadgety na 

palecie o 

wymiarach 

1200x80x180cm 

waga około 600 

kg ilość 1szt  

b) wraz z 

kosztami cła i 

wszelkich 

niezbędnych 

dokument do 

przewozu. 

c) auto powinno 

być wyposażone 

w windę oraz 

wózek widłowy 

do przewozu 

palety do stoiska 

z towarem 
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wystawienniczym 

d) rozładunek 

palety na 

stanowisku 

wystawienniczym 

e) przechowanie 

palety do 

transportu 

powrotnego 

f) transport 

powrotny palety 

ze stanowiska 

wystawienniczego 

o przybliżonych 

wymiarach 

1200x80x180cm 

waga około 600 

kg do siedziby 

zamawiającego 

Łódź ul. Helska 

47/61 

(przewidywany termin dostawy palety 

powinien być dzień poprzedzający 

rozpoczęcie targów tj. 23.09.2019 do 

godziny 12:00 natomiast powrotny 

transport odbędzie się w dniu 

27.09.2019 po zakończeniu targów) 

Bilety lotnicze Warszawa-Mińsk-

Warszawa dla 4 osób 

 

   

Zakwaterowanie w hotelu w Mińsku 

dla 4 osób 

 

   

Wizy dla 4 osób    

Transfer w Mińsku: lotnisko-hotel, 

hotel-wystawa, wystawa-hotel( w 

dniach targów), hotel-lotnisko dla 4 

osób  

 

   

Ubezpieczenie dla 4 osób 

 

   

Usługi tłumacza polsko-rosyjskiego 

 

   

KWOTA RAZEM    

 

 

Termin ważności oferty: 

Warunki płatności : 

Termin realizacji: 
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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. 

 

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7           

zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków oznacza odrzucenie 

oferty bez możliwości jej uzupełnienia. 

 

 

 

…………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy – Osoby upoważnionej  


