
                                         O F E R T A 

 

Nazwa oferenta: ........................................................................................................................... 

Z siedzibą w : kod..............................., miejscowość ...................................................... 

Województwo ................................................................. 

adres: ul. ................................................................................................................... 

REGON: ..........................................., NIP ............................................................... 

Telefon ........................................, tel/fax ................................................................. 

e-mail: ........................................................................................................................ 

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS*, do ewidencji działalności gospodarczej* Sąd/Organ 

rejestrowy* - nr wpisu ...................................................................................................... 

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do rozeznania rynku na obsługę energetyczną  

targów i wystaw organizowanych w 2023 roku przez PODR w Lubaniu Oddział w Starym 

Polu tj.: 

- XII Wiosennych Targów Ogrodniczych (XII WTO) w dniach: 22-23.04.2023 r., 

- XXVIII Żuławskich Targów Rolnych (XXVIII ŻTR) w dniach: 17-18.06.2023 r., 

- XXVIII Jesiennych Targów Ogrodniczych (XXVIII JTO) w dniach 09-10.09.2023 r. 

Deklarujemy wykonanie zamówienia za ostatecznym wynagrodzeniem za realizację całości 

zamówienia: 

Cena brutto ............................., (słownie ............................................................................PLN) 

VAT ....................................,.(słownie ............................................................................... PLN) 

Cena netto ......................... , (słownie .................................................................................PLN) 

w tym: 

Obsługa energetyczna XII WTO …….……………….….zł netto, tj. brutto ………………………….zł 

 

Obsługa energetyczna   XXVIII ŻTR …………......…….zł netto, tj.  brutto ……………...………….zł 

 

Obsługa energetyczna XXVIII JTO ……...…..….…….zł netto,  tj. brutto ………….…….………….zł 

 

zgodnie z kalkulacją własną zawierającą wszystkie elementy łącznie z kosztami dojazdu. 

Cena oferowana będzie traktowana jako maksymalna, ostateczna cena umowna i nie będzie 

podlegała żadnym negocjacjom. 

 



Jednocześnie oświadczamy, że: 

a) Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 

b) Posiadamy umiejętności, wiedzy i możliwości technicznych konieczne do wykonania 

zadania. 

c) Posiadamy stosowne uprawnienia na prowadzenie działalności, której przedmiotem 

jest realizacja zadania, 

d) wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty 

zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

e) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu 

ostatecznego terminu składania ofert,  

f) W przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom –

  oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie 

podwykonawców, jak za własne – bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. 

Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej usługi, ich terminowości, BHP, a 

także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace,  

g) Wyrażamy zgodę na wgląd przez Zamawiającego do procesu technologicznego 

wykonania usługi. 

  

   
  

 

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

         Miejscowość, data                                                          (czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna pieczątka i podpis)      

 

 

  

  

 

 

 

 


