Załącznik nr 2
**ORGANIZATOR PROSI O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA Z WPISEM JAKIE ZAŁĄCZNIKI SĄ ZAŁĄCZANE
FORMULARZ OFERTOWY - DOŻYNKI GMINNE 2018
„Dożynki Gminne – Kobierzyce 2018”- 25-26.08.2018 r.
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr dowodu osobistego /dla osób fizycznych/: ………………………………………………………………..
Tel/fax:……………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Oferta dotyczy najmu stoisk w następujących zakresach:

1. Sprzedaż artykułów przemysłowych (dokładny opis: …………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….*
Oferta dotyczy najmu ….. (ilość) stoisk o wymiarach 3 x 3 m2 / 3 x 6 m 2 *
Oferowana łączna kwota za stoisko / stoiska * na wyłączność
............................................ zł brutto (słownie: .........................................
...................................................................................................................)
Oferowana łączna kwota za stoisko / stoiska * (bez wyłączności)
............................................ zł brutto (słownie: .........................................
...................................................................................................................)

2. Gastronomia (dokładny opis: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….*
Oferta dotyczy najmu ….. (ilość) stoisk o wymiarach 3 x 3 m2 / 3 x 6 m 2 *
Oferowana łączna kwota za stoisko / stoiska * na wyłączność
............................................ zł brutto (słownie: .........................................
...................................................................................................................)
Oferowana łączna kwota za stoisko / stoiska * (bez wyłączności)
............................................ zł brutto (słownie: .........................................
...................................................................................................................)
Wykaz dokumentów załączonych do oferty:
(uwaga! oferty nie zawierające stosownych i aktualnych pozwoleń m.in. z sanepidu, nie będą rozpatrywane)
- ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
- ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………………..……………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem konkursu i akceptuję jego warunki.
2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty niezwłocznie przystąpimy do podpisania umowy w
miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu. Oświadczam, że jestem świadom/a, iż w
przypadku nie podpisania umowy w terminie określonym przez organizatora, organizator może
przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe lub wybrać ofertę obsługi imprezy plenerowej drugiego w
kolejności oferenta.
3. Oświadczamy, że w przypadku wygrania konkursu na obsługę w zakresie stoisk handlowych podczas imprezy
plenerowej Dożynki Gminne - Kobierzyce 2018, zobowiązujemy się do wpłaty zaoferowanej ceny w terminie
do dnia 05.08.2018 roku. Oświadczamy również, że jesteśmy świadomi, iż w przypadku przekroczenia
terminu płatności organizator może przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe lub wybrać ofertę
obsługi imprezy plenerowej drugiego w kolejności oferenta.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu i będziemy go
stosować.
5. Oświadczamy, że składając ofertę na obsługę w zakresie stoisk handlowych podczas imprezy plenerowej
Dożynki Gminne-Kobierzyce 2018 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
należyte wykonanie umowy.
6. Oświadczamy, że powyższe dane są prawdziwe, obowiązujące do przygotowanie umowy oraz wystawienia
faktury VAT.
7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KOK.
8. Oświadczamy, że nie będziemy żądać odszkodowania za straty wywołane odwołaniem lub skróceniem
imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne-Kobierzyce 2018”, ani domagać się zwrotu wpłaconej kwoty w
przypadku odwołania lub skrócenia w/w imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora np.: żałoba
narodowa, powódź, zamieszki wywołane przez chuliganów lub inna siła wyższa.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią i akceptujemy REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ (26.08.2018) oraz
Dożynek Gminnych odbywających się w dniu 25-26.08.2018 r. na stadionie sportowym w Kobierzycach.
Data ważności oferty:

30.07.2018 r.

......................................…………………………………….......................................
/miejscowość, data i podpis Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

