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 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

DAI.234.9.22 

 

 

………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy: 

 
Nazwa i adres wykonawcy: 

(zgodnie z danymi rejestrowymi) 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................... 

Adres wykonawcy  ..................................................................................................... 

NIP wykonawcy: ......................................................................................................... 

Numer telefonu  .......................................................................................................... 

Numer faxu  ................................................................................................................ 

E-mail  ........................................................................................................................ 

Osoba upoważniona do kontaktu: ………………………………………………….. 

 

OFERTA 

na zabudowę i wyposażenia stoiska targowego w ramach XXIV Międzynarodowych 

Targów Energetyki i Elektrotechniki, XIX Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX 

Nowa Energia w dniach 23 -24 lutego 2022 r. 

 

1. Nawiązując do zaproszenia znak: DAI.234.9.22 do złożenia oferty na zabudowę i 

wyposażenia stoiska targowego, oferuję wykonanie powyższego zamówienia zgodnie z 

kosztami poniżej: 

Zestawienie kosztów: 

 

Pozycja Ilość 
Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Projekt stoiska Targowego  1 szt.   
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Wypożyczenie konstrukcji  Komplet    

Wykonanie indywidualnej zabudowy  Komplet   

Wyposażenie  Komplet   

Grafika  Komplet   

RAZEM     

 

2. Określamy termin związania ofertą - ……… dni. 

 

3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu,  tj.    odbiór 

stoiska przez Zamawiającego odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. w godz.15.00-16.00,  a 

w dniu 24 lutego 2020 r. do godz. 18.00 nastąpi oddanie  stoiska Wykonawcy. 

 

4.  Do kontaktu z Zamawiającym upoważniam następujące osoby: 

a) ………………………, tel. ………………………, e-mail ……………………… 

b) ………………………, tel. ………………………, e-mail ……………………… 

 

5. Osoba do kontaktu na miejscu w czasie realizacji zamówienia: 

 

……………………………………..……, tel: ………………………….…………….. 

 

6. Oświadczam, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

 

7. Oświadczam, wykonam całość zamówienia zgodnie z wymaganiami organizatora Targów 

tj. spółki  Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, jako organizatora w/w imprezy. Koszty 

wynikające z tego tytułu ujęte są w cenie oferty.  

 

8. Akceptuje warunki określone w załączonym do zaproszenia wzorze umowy i zobowiązuję 

się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonym we wzorze 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Do podpisania umowy upoważnione są następujące osoby:  

a)  ………..........................., tel. ………........................... 

b)  ………............................, tel. ………............................ 
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10. Do podpisanie rozliczenia kosztów upoważnione są następujące osoby: 

a) ………..........................., tel. ………........................... 

b) ………..........................., tel. ………............................ 

 

11. Oferta składa się z .… kolejno ponumerowanych stron, od str. .… do str. .… 

 

12. Do oferty załączam : 

 

1) Dokument potwierdzający reprezentację; 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.  

 

 

 

....................................... 
          podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
      w imieniu Wykonawcy 


