
 

 

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

Nazwa firmy:………………………………………. 

Adres:………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

NIP:……………………………………………………. 

 

Formularz ofertowy na realizację usług związanych z udziałem firmy Gena Katarzyna Zaręba w 

charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie 

Europy w roku 2017 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam swoją ofertę wynajmu zabudowy stoiska 

wystawienniczego w odniesieniu do następujących imprez:  

 Targi Ispo Monachium 5-8.02.2017 

 Targi Mifur w Mediolanie 24-27.02.2017 

 Targi Tracht& Country w Salzburgu 24-26.02.2017 

 Targi Trendset w Monachium 4-6.01.2017 

 Targi Sport Achat w Lyon 6-8.03.2017 

 Targi Market Days we Frankfurcie 10-12.03.2017 

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

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

montażem i demontażem; wycena usługi: 

- Targi ISPO 20 m2 - ………………............................................................................................................. 

- Targi Mifur ok 25 m2 - ………………....................................................................................................... 

- Targi Tracht & Country 25m2-…………….............................................................................................. 

Wartość zabudowy ogółem: 

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

 

 

 



 

b) Wypożyczenie wyposażenia stoiska targowego razem z montażem i demontażem; wycena usługi:  

- Targi Trendset powierzchnia ok 50m2- ………................................................................................. 

- Targi SportAchat powierzchnia ok 20m2- ……………....................................................................….  

- Targi Market Days powierzchnia ok 20m2- …………………............................................................…. 

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 http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-

projektu  

 

 

____________________________ 

Pieczęć, podpis osoby uprawnionej do 

podpisywania ofert 

http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu

