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OFERTA 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RONDO/PBE/2018 dotyczące projektu nr UDG-PBE.02.2018/100 

pt. „Rozwój marki NS BIKES poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej” w ramach projektu 

grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 

pomorskim” wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wynajem, montaż i 

demontaż spersonalizowanej zabudowy targowej stoiska podczas imprezy EuroBike 2019 (1 usł.) 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w ZAPYTANIU 

OFERTOWYM 1/RONDO/PBE/2018 zgodnie z poniższą ofertą: 

 

a) Cena  

Usługa  

1 

Wynajem powierzchni wystawienniczej oraz 

wynajem, montaż i demontaż spersonalizowanej 

zabudowy targowej stoiska podczas imprezy 

EuroBike 2019 (1 usł.) 

 
CENA NETTO: …………………....………   waluta: ………… 
 

 
CENA BRUTTO: …………………....………   waluta: ………… 
 

 

Termin ważności oferty: 30 dni kalendarzowych od ustalonej daty składania ofert 
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1. Oświadczam, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przedmiotem zapytania 
ofertowego. 

 
 

 
……………………………………….  

  
                     (podpis) 

 
 
 
2. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 
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. 

   
 
       ……………………………… 

       (podpis, pieczątka firmowa) 
 

 


