
                                        

 

1. Dane oferenta: 
 

Nazwa firmy  

Adres   

NIP  

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy stoiska na 

targi branżowe AUTOMECHANIKA BIRMINGHAM.   

Powierzchnia, którą należy zabudować to 30 m2.  Stoisko 

powinno być mobilne, modułowe, łatwe do demontażu oraz 

transportu. Jego długość w linii prostej powinna wynosić 14m z 

możliwością łatwej rozbudowy o kolejne modły w przyszłości. 

Stoisko powinno być wyposażone w : 

- profile aluminiowe oparte na systemie magnetycznym, 

- system mocowania telewizora wraz z pulpitem stabilizującym, 

- panele graficzne mocowane magnetycznie do konstrukcji,  

- stojak na ulotki, 

- oświetlenie 

- lada 

Cena netto zamówienia  

Termin ważności oferty  
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3. Oświadczenia: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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 
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

a.1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej,  

a.2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,  

a.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika,  

a.4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który 
może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 
wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.  

 

2. Oświadczam, że: 

a) zakres prowadzonej przeze mnie działalności obejmuje świadczenie 
usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego; 
b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
c) posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji 
zamówienia; 
d) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;  
e) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej 
realizację zamówienia. 

4. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje  
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                                                                   …………………………………………………………………………… 
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 

 
 


