
 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie Usługi  

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 
Centrum Kultury i Rekreacji 

Ul. Radomska 34 
27-230 Brody 

NIP 664-19-17-416 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Obsługa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa, agregat prądotwórczy) 

imprezy pn. „Festyn Pod Zaporą” w dniu 27.08.2022 r. 
 
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe. 
 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 
 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                 (pieczęć Wykonawcy)  
1. Cena za usługę techniczną : 

cena:....................  brutto zł. (słownie:) 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: gotowość sceniczna od godz. 14:00 – 27 sierpnia 2022 r. do 

godz. 00.00 -  27 sierpnia 2022 r. 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

 zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i zrealizujemy wydarzenie zgodnie z zawartymi w 

nich wymogami riderowy zespołów pod rygorem kar zawartych w projekcie umowy 

 akceptujemy warunki zapisane w załączonym wzorze umowy 

- związani jesteśmy ofertą: 27.08.2022 r. 

- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zlecenia; 

- wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe  i rzetelne; 

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą przystąpimy do podpisania umowy  w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Posiadamy odpowiedni sprzęt z atestami do wykonania usługi technicznej 

 

7. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem drogą elektroniczną lub faxem na: 



 

 

 

 

adres poczty elektronicznej e-mail: ................................. 

numer faxu: ........................... 

numer telefonu: ........................... 

 

8. Oświadczamy, że: 

 

1. brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 

późn. zm.); 

2. w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości; 

3. spełniamy warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia; 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

 
 
................................dn. ............................                                  .............................................................. 

      podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 
     do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy) 


