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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2020 
Formularz ofertowy 
 

Oferta dla firmy 
TOROIDY.PL Transformatory L. Lachowski Spółka 

Komandytowa 
 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 29.01.2020 r. dotyczące usługi transportu 
eksponatów na targi „Axpona Audio Expo North America” związane z projektem pn. „Promocja 
firmy TOROIDY.PL Transformatory L. Lachowski Spółka Komandytowa poprzez udział w targach 
„Axpona Audio Expo North America” Chicago 2020”  składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w 
zamówienia. 
 
I. Zamawiający 
 

TOROIDY.PL Transformatory                
L. Lachowski Spółka Komandytowa 
ul. Mazowiecka 20 
16-001 Księżyno 
 
 

II. Przedmiot zamówienia 
 
Transport eksponatów na targi „Axpona Audio Expo North America” Chicago 2020, które odbędą się 
w terminie 17.04-19.04.2020 r. w USA. 
 
III. Wykonawca 
 
Nazwa: .................................................. 

Adres: ................................................... 

........................................................... 

NIP: ...................................................... 

 
IV. Warunki oferty 
 

Przedmiot zamówienia 

(według oznaczeń Wykonawcy) 

 

Termin związania ofertą  
(nie krótszy niż 60 dni) 

 

Całkowita cena oferty netto 
obejmująca wymagany przez 

Zamawiającego zakres  

 

 
V. Oświadczenia Wykonawcy 
 
Niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy 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 wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
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d. pozostawaniu 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. 

 
Niniejszym oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do 
udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, 

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
we wskazanych terminach. 

 
 
 
 
 
Miejscowość ……………………, dnia…………………… r. 
       
 
       _________________________________ 
                                                                                    (podpis i pieczęć wystawcy oferty) 

 


