OFERTA
dot. zapytania ofertowego z dnia 05.08.2019 r.
zamieszczonego na stronie internetowej www.intuseal.com
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Organizacja wystawiania się INTUSEAL sp. z o.o. na targach
FIREX w Kairze (Egipt) w okresie 03–05 XI 2019r.
ZAMAWIAJĄCY: INTUSEAL sp. z o.o. , adres: ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno, Polska, email: oferty@intuseal.com, NIP: 5223031827 , REGON: 361758444 , KRS: 0000562502.
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 05.08.2019 r. zamieszczone na stronie internetowej
www.intuseal.com obejmujące usługę: „Organizacja wystawiania się INTUSEAL sp. z o.o. na
targach FIREX w Kairze (Egipt) w okresie 03–05 XI 2019r” w ramach Poddziałania 3.3.1
„Polskie Mosty Technologiczne” Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 , niniejszym
składam poniższa ofertę:
1. Dane OFERENTA:
Nazwa Oferenta:
Adres
Nr REGON
Nr NIP
2. PARAMETRY OFERTY:
Proponowana cena łączna za
realizację usługi w zł (bez kwoty VAT)
Warunki płatności:
Data ważności oferty

Biuro Turystyczne "SID" WOJCIECH SCHÖNHOFER
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16 , 91-438 Łódź
473195170
726-012-70-37

37.140 zł (trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści
złotych 00/100)
Zaliczka: 29.000 zł w terminie 7 dni od akceptacji
oferty
Pozostała część (8.140 zł) : po zrealizowaniu usługi
31 sierpnia 2019r.

3. Potwierdzam, iż akceptuję warunki opisane w Zapytaniu ofertowym z dnia 05.08.2019
r. i w ramach oferty OFERENT zapewni Zamawiającemu (INTUSEAL sp. z o.o.) organizację
wystawienia się na targach FIREX w Kairze (Egipt) w okresie 03–05 XI 2019r., obejmujące:
- zakup powierzchni wystawienniczej nie mniejszej niż 9m2,
- pomoc w zaplanowaniu oraz pokrycie kosztów zabudowy w/w powierzchni wystawienniczej,
- zaproszenia umożliwiające wstęp na targi dla uczestników i jego gości (łącznie nie więcej niż 8
osób).
Data złożenia oferty: 08.08.2019r.

Podpis Oferenta

……………….…………………………………..

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU POWIĄZAŃ

W imieniu Oferenta oświadczam, że Oferent nie jest powiązany 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 10 % udziałów lub akcji,
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.

Data złożenia Oświadczenia: 08.08.2019 r.

Podpis Oferenta

………..………………………………………….

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE DOT. POSIADANIA WYMAGENEJ MINIMALNEJ WIEDZY I
DOŚWIADCZENIA

W imieniu Oferenta oświadczam, że Oferent posiada wymaganą minimalną wiedzę i
doświadczenie zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym z dnia
05.08.2019 r., tj.:
1. Doświadczenie w zakresie organizacji odpłatnych usług turystycznych.
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z
anglojęzycznymi kontrahentami.
Data złożenia Oświadczenia: 08.08.2019 r.

Podpis Oferenta:

………………………………………………..

