Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OŚWIADCZAMY, IŻ:
Lp.
1.
2.

3.

Zakres oświadczenia
Jesteśmy podmiotem:
czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj:
(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
Termin
płatności wystawionego
dokumentu
księgowego nie będzie krótszy niż 7 dni
Nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury
wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% 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

Zaznacz/Uzasadnij
Posiadamy wpis do KRS
 TAK
Posiadamy wpis do CEIDG  TAK
Posiadamy inny wpis, jaki?…  TAK

TAK

TAK

4.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie
wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

TAK

5.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na określonych warunkach, w
miejscu
i
terminie
wyznaczonym
przez
Zamawiającego.

TAK

……………………………………………

Miejscowość / Data

……………………………………………
Podpis / Pieczęć oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia
Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my
……………………………….. (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym
oświadczam/y, że:
1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
zapytaniem ofertowym.
2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego
upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy
nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
5. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne.
6. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

……………………………………………

Miejscowość / Data

……………………………………………
Podpis / Pieczęć oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Tabele potwierdzające spełnienie kryteriów zapytania ofertowego
Tabela wymagań oferty na targi COSMPOPROF 2018, Bolonia, [zapytanie 019/2017]
Wymagania

Przygotowanie projektu folderu – 1 szt.,
spójnego z aktualną identyfikacją
wizualną
marki
BodyBoom,
o
następujących parametrach: format A5, kolor, ilość stron - 20
Przygotowanie tłumaczenia folderu na
język angielski
Wydruk folderów zgodnie z projektem:
1500 szt., rodzaj oprawy - oprawa
zeszytowa, papier - okładka: kreda mat
350g + folia soft touch 1/0 + lakier UV
wybiórczy 1/0, wnętrze: kreda mat 170g
Elementy, które powinny znaleźć się w
projekcie folderu: logo marki, wstęp,
opis serii peelingów wraz z wysokiej
jakości packshotami, opis składników,
działanie peelingu, opis pozostałych
kosmetyków marki BodyBoom wraz z
wysokiej
jakości
packshotami,
prezentacja sukcesów marki, sekcja
Frequently Asked Questions, sekcja
kontaktowa oraz zdjęcia modelek wraz z
produktami marki Body Boom
Przygotowanie projektu ulotki – 1 szt.,
spójnego z aktualną identyfikacją
wizualną
marki
BodyBoom,
o
następujących parametrach: format - A4
do DL w C, kolor, dwustronna
Przygotowanie tłumaczenia ulotki na
język angielski
Wydruk ulotek zgodnie z projektem:
1500 szt., papier - kreda mat 250g + folia
soft touch 1/0 + lakier UV wybiórczy 1/1
Elementy, które powinny znaleźć się w
projekcie ulotki: logo marki, opis serii

Składana oferta
[TAK / NIE]

Cena netto
[PLN]

peelingów wraz z wysokiej jakości
packshotami, opis działania peelingu,
opis pozostałych kosmetyków marki
BodyBoom wraz z wysokiej jakości
packshotami, sekcja kontaktowa, zdjęcia
modelek wraz z produktami marki Body
Boom.
Smycze w kolorze firmowym różowym
oraz niebieskim, z logotypem firmowym
- 200 szt.
Okulary przeciwsłoneczne, plastikowe
w kolorze firmowym różowym, z
logotypem firmowym - 100 szt.
Skakanki
plastikowe
w
kolorze
firmowym różowym, z logotypem
firmowym - 100 szt.
Kosmetyczka w kolorze firmowym
różowym, matowa, z uchwytem oraz
zamkiem
błyskawicznym
oraz
logotypem firmowym - 100 szt.
Krówki reklamowe w papierkach z
nadrukiem dwustronnym w 7 kolorach
podstawowych produktów firmy oraz
logotypem firmowym wraz z adresem
strony internetowej - 2800 szt.
Wszystkie materiały promocyjne muszą
być oznakowane zgodnie z wytycznymi
dot.
Promocji
projektów
współfinansowanych
z
Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój
“Podręczniku
wnioskodawcy
i
beneficjenta
programów
polityki
spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji” opublikowanym
na stronie internetowej
Rozwiązanie
techniczne
powinno
stanowić lekką (do 4kg) i prostą
konstrukcję, umożliwiającą łatwy i
szybki montaż oraz pozwalać na
bezpieczny transport i magazynowanie
(zaproponowane
rozwiązanie
techniczne powinno obejmować torbę
transportowa). Wymiary - 85x200cm
Cena łączna składanej oferty

