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Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego nr 24/16/10  

 

 ............................,dnia..............................

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

  pieczątka firmy   

OFERTA 

My niżej podpisani:  
 
…………………................................................................................................................................................ 

(nazwa) 
 

.................................................................................................................................................................  
(siedziba) 

………………………….............................……………………….…………..................................................................... 
                               (nr NIP)                                                                         (nr Regon) 
 

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

(tel.) 

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

(adres e-mail) 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie AssisTech sp. z o.o. w związku z realizacją Projektu pt. 

„Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki 

międzynarodowe”, składamy niniejszą ofertę. 

 

1.  Oświadczam(y), że: 

Składam(y) ofertę w postępowaniu na organizację udziału w imprezie wystawienniczo-targowej 
FIME 2018 oraz Arab Health 2019 w zakresie wskazanym poniżej i zgodnym z opisem przedmiotu 
zamówienia:  
 
Proszę wypełnić tylko w zakresie tj. w danej części, w której Oferent ubiega się o zamówienie. 
 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: (STOISKO) 
 
Cena oferty dla I części zamówienia, etapu I (targi FIME 2018): 
 

- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 
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- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

W cenie oferty został uwzględniony całkowity koszt organizacji stoiska wystawowego, w 

zakresie określonym w przedmiocie zamówienia. Termin wykonania zamówienia: I etap: do 

31.05.2018 (data wystawienia pierwszej faktury), 31.07.2018 (data wystawienia faktury 

końcowej) 

Cena oferty dla I części zamówienia, etapu II (targi ArabHealth 2019): 
 

- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

(W cenie oferty został uwzględniony całkowity koszt organizacji stoiska wystawowego, w 

zakresie określonym w przedmiocie zamówienia. Termin wykonania zamówienia: II etap: do 

30.11.2018 (data wystawienia pierwszej faktury), 08.02.2019 (data wystawienia faktury 

końcowej) 

 
ŁĄCZNA CENA ZA ETAP I i II: 

- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

 
 
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: (LOTY, NOCLEGI, UBEZPIECZENIE) 
 
Cena oferty dla II części zamówienia, etapu I (targi FIME 2018): 
 

- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 
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- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

W cenie oferty został uwzględniony całkowity koszt zakupu biletów lotniczych, 

zakwaterowania, oraz ubezpieczenia dla dwóch uczestników targów FIME 2018, w zakresie 

określonym w przedmiocie zamówienia. Termin wykonania zamówienia: I etap: do 

31.05.2018 (data wystawienia pierwszej faktury), 31.07.2018 (data wystawienia faktury 

końcowej) 

Cena oferty dla II części zamówienia, etapu II (targi ArabHealth 2019): 
 

- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

W cenie oferty został uwzględniony całkowity koszt zakupu biletów lotniczych, 

zakwaterowania, oraz ubezpieczenia dla dwóch uczestników targów ArabHealth 2019, w 

zakresie określonym w przedmiocie zamówienia. Termin wykonania zamówienia: II etap: do 

30.11.2018 (data wystawienia pierwszej faktury), 08.02.2019 (data wystawienia faktury 

końcowej) 

ŁĄCZNA CENA ZA ETAP I i II: 
- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

 
CZAS PRZELOTU na tam i z powrotem na imprezę wystawienniczą FIME 2018 z uwzględnieniem 
przesiadek: ……………………. h …………. min  
CZAS PRZELOTU na tam i z powrotem na imprezę wystawienniczą ArabHealth 2019 z 
uwzględnieniem przesiadek: ……………………. h …………. min  
 
ŁĄCZNY CZAS PRZELOTU: ………………..h ………………… min 
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CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: 
 
Cena oferty dla III części zamówienia, etap I (targi FIME 2018): 
 

- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

W cenie oferty został uwzględniony całkowity koszt zlecenia spedycyjnego zawierający: 

Transport eksponatów  targowych i materiałów reklamowych na targi FIME 2018 w USA wraz 

z obsługą celną i logistyczną – w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia. Termin 

wykonania zamówienia: I etap: termin zakończenia wykonywania usługi: nie później niż 

31.08.2018 

Cena oferty dla III części zamówienia, etap II (targi ArabHealth 2019): 
 

- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

- brutto ……………………………………. zł/USD* 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

W cenie oferty został uwzględniony całkowity koszt zlecenia spedycyjnego zawierający: 

Transport eksponatów  targowych i materiałów reklamowych na targi Arab Health 2019 wraz 

z obsługą celną i logistyczną – w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia. Termin 

wykonania zamówienia: II etap: termin zakończenia wykonywania usługi: nie później niż 

15.03.2019 

ŁĄCZNA CENA ZA ETAP I i II: 
- netto ..........................................zł/USD*  

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

- brutto ……………………………………. zł/USD* 



 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" w ramach III Osi 
priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 

 

(słownie..................................................................................zł/USD*) 

Stawka VAT ………………%, wartość VAT …………………………..zł/USD* 

CZAS DOSTARCZENIA EKSPONATÓW na imprezę wystawienniczą FIME 2018: ………………… dni 
CZAS DOSTARCZENIA EKSPONATÓW na imprezę wystawienniczą Arab Health 2019: ……………. dni 
ŁĄCZNY CZAS DOSTARCZENIA EKSPONATÓW DLA ETAPU I i II: ……………………. dni 
 

2. Ważność oferty: 120 dni od upływu terminu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

Wraz z ofertą składam(y) następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących przedmiotu 

zamówienia  

2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym  

3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie Oferenta  

4. Dokumenty pozwalające na ocenę oferty w części I – kryterium „korzystne miejsce w 

zabudowie targowej” 

5. ….. 

 

 
 

 

 …………………………………….   …………………………………………………………… 

  data      podpis pełnomocnego   

        przedstawiciela Wykonawcy 


