
                  
  

Dane Oferenta: 

 

Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel: ……………………………………… Faks:  ……………………………………… 

 

NIP:  ……………………………………… REGON: ……………………………………… 

 

 
        DYSTEN Sp. z o.o.  

        ul. Grunwaldzka 91 

        41-800 Zabrze  

 

OFERTA 

 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z 05.09.2017 r. roku związane z realizowanym 

przez Państwa projektem pn. „Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Dysten poprzez 

udział w programie promocji branży IT/ICT.” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w  promocji 

marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oferujemy 

wykonanie usług będących przedmiotem zapytania zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) 

a. kompleksowego wykonania materiałów 

promocyjnych i informacyjnych, w tym: 

 

 

 

 

- 120 szt pendriv’ów zgodnie ze specyfikacją   

- 1200 szt katalogów zgodnie ze specyfikacją   

b. kompleksowej produkcji spotu/filmu 

informacyjno-promocyjnego zgodnie ze 

specyfikacją 

  

c. wykonania oraz kompleksowej realizacji   



                  
  

na miejscu (targi Futurecom 2017, Brazylia, 

Sao Paulo) stoiska targowego 12m2 wraz z 

panelem MPG, w tym: 

- koszt wykonania zabudowy zgodnie ze 

specyfikacją (wraz z montażem i demontażem 

na targach), 

  

- koszt transportu eksponatów wraz z 

ubezpieczeniem,  

  

- koszt wykonania panelu MPG zgodnie ze 

specyfikacją 

  

d. wykonania oraz kompleksowej realizacji 

na miejscu (targi ITS World Congress 2017, 

Kanada) stoiska targowego 9m2 wraz z 

panelem MPG, w tym: 

  

- koszt wykonania zabudowy zgodnie ze 

specyfikacją (wraz z montażem i demontażem 

na targach), 

  

- koszt transportu eksponatów wraz z 

ubezpieczeniem,  

  

- koszt wykonania panelu MPG zgodnie ze 

specyfikacją 

  

e. wykonania oraz kompleksowej realizacji 

na miejscu (targi INOTEX 2018, Iran) stoiska 

targowego 12 m2 wraz z panelem MPG, w 

tym: 

  

- koszt wykonania zabudowy zgodnie ze 

specyfikacją (wraz z montażem i demontażem 

na targach), 

  

- koszt transportu eksponatów wraz z 

ubezpieczeniem,  

  

- koszt wykonania panelu MPG zgodnie ze 

specyfikacją 

  



                  
  

f. wykonania oraz kompleksowej realizacji 

na miejscu (targi Smart City Expo 2018, 

Hiszpania) stoiska targowego  18 m2 wraz z 

panelem MPG, w tym: 

  

- koszt wykonania zabudowy zgodnie ze 

specyfikacją (wraz z montażem i demontażem 

na targach), 

  

- koszt transportu eksponatów wraz z 

ubezpieczeniem,  

  

- koszt wykonania panelu MPG zgodnie ze 

specyfikacją 

  

g. wykonania oraz kompleksowej realizacji 

na miejscu (targi Gitex Technology 2019, 

ZAE) stoiska targowego  12 m2 wraz z 

panelem MPG, w tym: 

  

- koszt wykonania zabudowy zgodnie ze 

specyfikacją (wraz z montażem i demontażem 

na targach), 

  

- koszt transportu eksponatów wraz z 

ubezpieczeniem,  

  

- koszt wykonania panelu MPG zgodnie ze 

specyfikacją 

  

h. wykonania oraz kompleksowej realizacji 

na miejscu (targi Smart City Expo 2019, 

Hiszpania) stoiska targowego  18 m2 wraz z 

panelem MPG, w tym: 

  

- koszt wykonania zabudowy zgodnie ze 

specyfikacją (wraz z montażem i demontażem 

na targach), 

  

- koszt transportu eksponatów wraz z 

ubezpieczeniem,  

  

- koszt wykonania panelu MPG zgodnie ze   



                  
  

specyfikacją 

SUMA:   

 

Oświadczamy, że: 

 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 
 
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

 

3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego 

 

4. Oferta jest ważna do dnia ………………………………………………… (minimum 30 dni) 

 

5. Akceptujemy określone w zapytaniu ofertowym terminy.  

 

6. Podane informacje oraz cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego 

 
8.  Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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

pełnomocnika, 

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu z wykonawcą w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności tych osób. 

 

 

................................ dnia .................................      Podpisano : ....................................................... 

                              (podpis osoby uprawnionej do  

       składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy) 

 


