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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1.UI.ZP.2017 

 

Oferta 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1.UI.ZP.2017 pn.: Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia  

wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń na Średzkie Sejmiki Kultury 2017 w Środzie 

Wielkopolskiej w dniach 26, 27-28 maja 2017 oraz 1 czerwca 2017 w ramach projektu Projekt 

„Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń 

kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 30.000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.):  

 

Przedmiot zamówienia opisany jest w Ogłoszeniu, Opisie przedmiotu zamówienia, Załącznikach 

Oświadczam, że: 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione warunki przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

2. Poniższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym 

1.UI.ZP.2017 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  

4. Oferuję:  

Cena łączna zamówienia:  ................................................................................  zł   brutto w tym  VAT    

Cena łączna zamówienia słownie: ....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….…zł brutto w tym  VAT    

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, adres: 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

......................................, dn. ...................................... 

        

 

      

      

 …………………………………………………………… 

                (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1.UI.ZP.2017 

 

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej 

ul. 20 Października 30 63-000 Środa Wielkopolska,  

 

Doświadczenie Wykonawcy 
 
 

Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem Wykonawcy, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie usługę składającej się z: dostawy, montażu i demontażu scen wraz z 
nagłośnieniem i oświetleniem na kwotę min. 10 000,00 zł brutto. 
Do wykazu wykonanych/ przeprowadzonych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, 
wykonywanych głównych usług należy załączyć dowód potwierdzający, że usługa ta została 
wykonana lub jest wykonywana należycie (np. poświadczenie, referencje, protokoły odbioru) - na 
podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku. 
 

LP. Nazwa zadania 

Informacje 
potwierdzające 

spełnianie 
doświadczenia 

Data wykonania 

usługi 

 

Wartość usługi 
Nazwa podmiotu na rzecz, 

którego usługa została 
wykonana 

1 
 

     

 

 

 

 
…………………………………  
Nazwa, adres Wykonawcy  
(Pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość,  data  ………………………2017r. 

………………………….......................... 
                   Podpis 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1.UI.ZP.2017 

 
Wykonawca/pieczątka:  
 
 
 
                              dn.………………………,  
NIP ………………………………………………… 
 
REGON …………………………………………………                                                                        
 

 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 
 
Zapytanie Ofertowe Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia  wraz z obsługą, montażem i 
demontażem urządzeń na Średzkie Sejmiki Kultury 2017 w Środzie Wielkopolskiej w dniach 26, 27-28 
maja 2017 oraz 1 czerwca 2017 w ramach projektu Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego 
regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację 
uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 
 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani 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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawaniu 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. 

 
 
 

        
     

      
 ……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 

 

 

 


