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...........................................             .................................... dnia ............................ 
      /Nazwa oferenta, adres/ 

 

 

 

 

 

Miejski Dom Kultury 

12-100 Szczytno  

ul. Polska 12  

 

 

O F E R T A  

 
Nawiązując do naboru ofert na wyłączność obsługi imprezy plenerowej Dni i Noce - 

Szczytno 2022, organizowanej w dniach 22-23-24 lipca 2022 roku w zakresie sprzedaży 

gastronomii ciężkiej i zaakceptowania warunków naboru: 
 

1. Oferujemy   kwotę brutto: ........................ zł. 

(słownie: ............................................................................................................................................) 

w tym kwota netto: ............................ zł. 

(słownie: ............................................................................................................................................) 

podatek VAT w wysokości ........... % tj.: ............................... zł. 

(słownie: ............................................................................................................................................) 

  

2.  Zobowiązujemy się do wpłacenia kwoty deklarowanej na konto MDK w Szczytnie w terminie               

do ................................... bez wezwania (Wpłata kwoty deklarowanej najpóźniej do 21.06.2022 r.).     

 

3.  Oświadczamy, że: 
 

a) Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, a profil działalności  naszego przedsiębiorstwa jest zgodny z przedmiotem naboru 

ofert; 

b) Posiadamy uprawnienia  niezbędne do wykonania przedmiotu naboru ofert; 

c) Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym                      

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania: 

d) Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zadania; 

e) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy, w  miejscu                

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

f) Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie imprezy DiN-Szczytno’2022 oraz 

zapoznaliśmy się z planem rozmieszczenia stoisk gastronomicznych proponowanym przez 

Organizatora imprezy. Jednocześnie oświadczamy, że, nasze stoiska gastronomiczne zostaną 

rozmieszczone zgodnie z ww planem – załącznik nr 1 do umowy.  

g) Zapoznaliśmy się z projektem zadania oraz zdobyliśmy niezbędne informacje potrzebne                       

do właściwego wykonania zadania. 

h) Oświadczamy, że nie zalegamy w płatnościach podatkowych w Urzędzie Skarbowym. 

i)  Oświadczamy, że nie zalegamy w płatnościach składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
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   j) Oświadczamy, że zagwarantujemy estetyczne stoiska sprzedaży gastronomii (niezniszczone                 

i zadbane) i zgodne  zobowiązującymi przepisy i normatywami sanitarno-epidemiologicznymi  

k) Wszystkie strony naszej oferty i z wszystkimi załącznikami są w kolejności ponumerowane i cała 

oferta składa się  z ............. stron. 

 
                                                                                                         

 

                                                                                                                    ........................................................ 
/podpis z podaniem imienia i nazwiska 

   oraz stanowiska osoby uprawnionej/ 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

Zał. nr 1.  – Aktualny wypis (wystawiony w ciągu ostatnich 6 m-cy) z rejestru handlowego                               

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające,                

że oferent    prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zadaniu; 

 

Zał. nr 2  -  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

 

Zał. nr 3  -  Ilość stoisk i asortyment  oraz  informacja o sprzęcie  technicznym  np.: ilości  ławek                 

i stołów oraz parasoli lub namiotów przeznaczonych do obsługi gastronomicznej. 

Zapotrzebowanie na moc energii elektrycznej poszczególnych stoisk 

 

 

Zał. nr 4  - Wykaz ważniejszych zadań   o charakterze i złożoności porównywalnej   z przedmiotem 

oferty, zrealizowanych w  okresie ostatnich dwóch lat, popartych referencjami  osób 

prawnych,  wraz z wyszczególnieniem zakresu zadania. Wykaz powinien zawierać 

nazwy, adresy i telefony osób prawnych wystawiających referencje;       

 

Zał. nr 5  -  Podpisany wzór umowy na wyłączność obsługi  w zakresie sprzedaży gastronomii  

ciężkiej. 

 

Zał. nr 6  -  Dodatkowy barter na rzecz Organizatora DiN- Szczytno’2022 (załącznik 

nieobowiązkowy) 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ........................................................ 
/podpis z podaniem imienia i nazwiska 

   oraz stanowiska osoby uprawnionej/ 


