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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do zapytania ofertowego 

znak: AD.26.2.36.2023 z dnia 21.03.2023 r. 

 

  
 

     

……………………………………                                                           ….……………………………… 
pieczęć firmowa                                                               miejscowość i data 

                                                   

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

DANE WYKONAWCY: 

 

NAZWA FIRMY/ IMIĘ, NAZWISKO: …..…………………...………………………………………………. 

Adres siedziby: ………………………………………...……………………………………………............. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………...…. 

Nr faksu: .……………………………….………………………….………………………………………….. 

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

NIP: ……..…………………………………………………………………………………………………...... 

REGON: ………………………………………………………………………………………………………. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej obsługi gastronomicznej  imprezy masowej 

DNI BUSKA-ZDROJU 2023 w dniach 26-27 sierpnia 2023 r., z tytułu dzierżawy terenów zielonych 

o powierzchni 500 m2 należących do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury pod realizację w/w usługi 

oraz uzyskania wyłączności na obsługę gastronomiczną proponuję kwotę: 

…………………… PLN netto (słownie: …………………………………………………………………..… + 

VAT wg stawki ...………. %, tj. ……...…………………… PLN brutto (słownie: 

………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego podanego przez Zamawiającego i nie wnoszę do 

nich żadnych zastrzeżeń, uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 

i wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zobowiązuję się zapewnić obsługę gastronomiczną imprezy w następującym zakresie: 

 

 

 

Lp. Rodzaj stoiska gastronomicznego Oferowany asortyment Ilość stoisk 



2 

1 

    

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

  

   

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

2 Miejsca siedzące 

 

….................................. szt. miejsc siedzących 

  

..................................................... szt. parasoli 

 

................................... szt. stołów biesiadnych 

3 Roll bary 
 

...............………….................................... szt. 

 

3. Akceptuję projekt umowy i w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Kwota podana w ofercie jest kwotą ostateczną realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega 

negocjacjom. 

5. W zaproponowanej kwocie przewidziałem/am cały przebieg udzielonej usługi, a także wszystkie 

ewentualne utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Zobowiązuję się wpłacić 60 % kwoty określonej w niniejszym formularzu w terminie do dnia 10.08.2023 

r., II rata 40% kwoty do dnia 25.08.2023 r. na rachunek bankowy Buskiego Samorządowego Centrum 

Kultury nr: 50 8480 0004 2001 0000 9922 0001 na podstawie wystawionej przez zamawiającego FV. 

7. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze mojej oferty jako najkorzystniejszej 

zobowiązuję się dostarczyć zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku 
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Zdroju dotyczące wyrażenia zgody na zorganizowanie stoisk gastronomicznych określonych w pkt. 3, 

a w terminie 14 dni od podpisania umowy pozwolenia na sprzedaż alkoholu podczas imprezy. 

8. Uważam się za związanego/ą ofertą do dnia ......................................... . 

9. Do formularza załączam zgodny ze stanem faktycznym wyciąg z KRS/ewidencji działalności 

gospodarczej. 

10. Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami z tytułu podatków oraz z tytułu należnych składek 

ubezpieczeniowych na rzecz ZUS. Aktualnie także nie toczy się wobec mnie - firmy Oferenta - 

jakiekolwiek postępowanie o zapłatę, ani na etapie sądowym ani też na etapie egzekucyjnym. 

11. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu otwarcia w stosunku do 

mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości. 

12. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Buskie 

Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Busku- Zdroju, Al. Mickiewicza 22, w celu realizacji umowy 

na świadczenie ww usługi – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119). 
 

 

14. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

Oświadczam, że jestem / nie jestem * powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo 

poprzez: 

⎯ uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

⎯ posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

⎯ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

⎯ 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. 

 

……………..………………………………………… 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
*Niepotrzebne skreślić 


