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                                                                                             Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego                  

                                                                                             Nr 2 PIG/FST/I/2013 

 

_______________________________ 

   (Imię i Nazwisko Oferenta) 

 

 

                                           F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia 3 wyjazdów 

STUDY TOUR przedkładam poniżej swoją ofertę. 

 

1.  DANE  ZAMAWIAJĄCEGO: 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno 

NIP: 684-00-19-826 

KRS: 0000052505 

Regon: 370197266 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 13 43 234 47 

Telefon kontaktowy: 13 43 695 90 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: pigkrosno@pigkrosno.pl 
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1.  DANE  OFERENTA: 

Imię i Nazwisko: 

 

Adres: 

 

Telefon kontaktowy:   

 

 

Adres e-mail:  

 

             

        Zakres usługi: 

 

Cena oferty brutto za 3 STUDY TOUR                

(PLN) 

 

Trzy wyjazdy studyjne: „Karpacki”, 

„Wyszehradzki”, „Alpejski” 

(Kwota: ……………………………………………… 

Słownie……………………………………….......... 

……………………………………………………….) 

 

 

Oświadczam, że zadanie zrealizuję osobiście. 

 

………………………………….                                        …………………………………………… 

      (Miejscowość i data)                                   (podpis Oferenta) 
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                                                                                             Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego                  

                                                                                             Nr 2 PIG/FST/I/2013 

 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu 

w ramach projektu 

„Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu konkurencyjności regionalnych 

produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej” 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2 PIG/FST/I/2013 prowadzone zgodnie z 

obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Podkarpacką Izbę Gospodarczą z 

siedzibą przy ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno, niniejszym oświadczam, że spełniam warunki 

określone w zapytaniu ofertowym Nr 2 PIG/FST/I/2013tj.: 

a) Posiadam niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia z zakresu prowadzenia i organizowania 

wyjazdów STUDY TOUR opisanych w pkt. 2.1  

b) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu braku powiązań 

z zamawiającym osobowych lub kapitałowych w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z dnia 

23.04.2013 r. 

 

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

         -  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

         -  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

      -  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

       - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   

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

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

.……….…………………             ……………..………………………………………… 

       (Miejscowość i data)                                                    (podpis Oferenta) 


