
Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego 
 
 
  
……………………………………..                                                                                     ………………………..     
                                                                                             
/ pieczątka oferenta/                                                                                                                       / data/ 
 

OFERTA 

(Kompleksowa obsługa imprezy  promocyjnej  LGD  w miejscowości Jastrzębie gm. Lipno) 

 
 

                                                                             Stowarzyszenie  
                                                                                           Lokalna Grupa Działania 

                                                                                                              Gmin Dobrzyńskich Region Południe 
                                                                         ul. Szkolna 4 

                                                                                              87-610 Dobrzyń nad Wisła 
 

 
1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………… zł + podatek VAT 

…………………… zł, stąd kwota ………………………………..  zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………) 

2. Usługa zawierać będzie:   

 

 
Rodzaj zamówienia 

Cenna netto* Cenna brutto*  

1. Wymagania techniczne:  

- profesjonalna zadaszona scena: o wymiarach min. 5 x 6 m, umożliwiająca występy 

zespołów oraz grup tanecznych  

- demontaż sceny dzień po imprezie 

- ławki przed sceną dla min.300 osób  

- oświetlenie sceny 

- nagłośnienie adekwatne do miejsca zapewniające dobrą słyszalność i odpowiednią 

akustykę o mocy min. 2 x 8000 W 

- agregat prądotwórczy o mocy min. 80 kW 

- ochrona min. 4 osoby w godz. 20.00 – 24.00 

2. Wymagania dotycz ące oprawy muzyczno – artystycznej: 

- zapewnienie osoby prowadzącej imprezę przez cały czas trwania imprezy 15.00 – 

24.00 

- zapewnienie oprawy muzycznej przez cały czas trwania imprezy 

- zorganizowanie występu kapeli muzycznej, trwającego min. 1 godzinę 

- zorganizowanie występu zespołu disco polo, trwającego min. 1 godzinę  

- zorganizowanie występu "gwiazdy wieczoru" (zespół muzyczny), trwającego min. 1 

godzinę  

- zorganizowanie dyskoteki trwającej min. 4 godziny,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    * należy wpisać cenę łączną bez podziału na poszczególne pozycje 
 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego  w zapytaniu ofertowym warunki. 

4. Oświadczamy, że firma jest / nie jest * * płatnikiem podatku VAT . 

                                                           

                                                                                                        ……………………………………………. 
  
                                                                                                                / podpis osoby upoważnionej/ 

 
 
    * * niepotrzebne skreślić 
  
 
 



 
Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego 
 
 
 

Zapytanie ofertowe  

(Kompleksowa obsługa imprezy  promocyjnej  LGD  w mi ejscowo ści Jastrz ębie gm. Lipno ) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 
dotycz ące art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówie ń publicznych  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzy ńskich Region Południe                                                                                  

ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzy ń nad Wisł ą                

NIP: 466 034 22 00 

Oświadczenie* 

 
Składając ofertę w Zapytaniu ofertowym pn „ Kompleksowa obsługa imprezy  promocyjnej  LGD  

w miejscowo ści Jastrz ębie gm. Lipno” oświadczam, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późń. zm ) jako Wykonawca 

składający ofertę:  

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń, 

2) posiadamy niezb ędną wiedz ę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a tak że 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówieni a, 

3) znajdujemy si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie 

zamówienia,  

 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 

Podpis osoby/osób 
uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
(pieczątki) 

 
 
* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują 
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
 

 

 

 

 

 

 

 


