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Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego 

nr GAPR-GoGlobal4.0/675/21/W z dnia 02.07.2021r. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

I. Zamawiający  
 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

NIP: 6312203756 

 

II. Oferent 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr GAPR-GoGlobal4.0/675/21/W z dnia 02.07.2021r. 

w ramach projektu „Medsilesia Go Global 4.0” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, poniżej składamy ofertę na organizację 

wspólnego stoiska wystawienniczego członków klastra „MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów 

Medycznych”, będących uczestnikami projektu „MedSilesia Go Global 4.0”, na targach 

SWISS MEDTECH EXPO 2021, które odbywają się w dniach 14-15 września 2021r.  

w Lucernie w Szwajcarii: 

 

 

 

Nazwa Oferenta 

 

 

Adres 

 

 

NIP  

REGON  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

Numer telefonu 

 

 

 

Adres email 
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Zakres usługi: 

organizacja wspólnego stoiska wystawienniczego członków klastra „MedSilesia – Śląska Sieć 

Wyrobów Medycznych”, będących uczestnikami projektu „MedSilesia Go Global 4.0”, na targach 

SWISS MEDTECH EXPO 2021, które odbywają się w dniach 14-15 września 2021 r. w Lucernie 

w Szwajcarii, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr GAPR-GoGlobal4.0/675/21/W z dnia 

02.07.2020r. 
 

Cena netto 

PLN* 

 
…………………….. zł 

 
(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

Stawka 

podatku 

VAT* 

 

…………………….. % 
 

(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

Cena brutto 

PLN* 

 
…………………….. zł 

 
(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

 

 
* Zalecane jest zaokrąglenie szacowanych wartości do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń; 

2. Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość i wymogi określone  

w  zapytaniu ofertowym; 

3. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia; 

4. Spełniamy warunki    udziału     w    postępowaniu    określone     w     zapytaniu     ofertowym,  

a w szczególności: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do rzetelnego wykonania zamówienia, na 

dowód czego w załączeniu przekazujemy dokumenty poświadczające posiadane 

doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 usług zabudowy wystawienniczej, dla stoisk  

o powierzchni co najmniej 20 m² każde, na zagranicznych (tj. odbywających się za granicą 

kraju Zamawiającego) imprezach targowych, 

c) będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny i osobowy w momencie realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

d) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia, 

e) czas związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert; 
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4. Nie jesteśmy podmiotem/ osobą fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 

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 Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie  

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; 

5. Nie  podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w rozdz. XIV ust. 5 zapytania ofertowego; 

6. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

7. Załączniki do oferty: 

a) Wykaz doświadczenia, 

b) Referencje, protokoły lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia przez 

Oferenta, 

c) Wizualizacja wspólnego stoiska wystawienniczego, 

d) Pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta (jeśli dotyczy). 

e) umowa konsorcjum (jeśli dotyczy), 

f)  pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 

 

Wszelkie kopie dokumentów dołączone do oferty są poświadczone za zgodność 

oryginałem. 

 

 

 

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

miejscowość, data              /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta/ 


