
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

.................................. dnia .......................  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

My, niżej podpisani:  

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

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie*:  

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

(Zarejestrowana nazwa Oferenta/pełnomocnika Oferentów występujących wspólnie*) 

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

(Zarejestrowany adres Oferenta/pełnomocnika Oferentów występujących wspólnie*) 

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

 (Numer telefonu/adres e-mail) 

składając ofertę w ramach procedury rozeznania rynku ogłoszonej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i ubiegając 

się o udzielenie zamówienia na: 

Przygotowanie, produkcja, realizacja sceniczna wydarzenia, montaż, demontaż; w tym zapewnienie 
wyposażenia i oprawy graficznej podczas międzynarodowego Forum „PISM Strategic Ark” odbywającego się 

w Warszawie, w dniach 18-20 maja 2022r w hotelu wskazanym przez Zamawiającego 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zapytania ofertowego 

i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia określonym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 

3. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

4. Oferuję/emy realizację całości zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia za 

kwotę: …………………………………………. netto tj. ……………………………………………….brutto. 

5. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania umowy 

na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) ……………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………… 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 
 

             ………………………., dnia …………… 2022 r.  
…………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
Wykaz usług 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu na Przygotowanie, produkcja, realizacja sceniczna wydarzenia, montaż, 

demontaż; w tym zapewnienie wyposażenia i oprawy graficznej podczas międzynarodowego Forum „PISM 
Strategic Ark” odbywającego się w Warszawie, w dniach 18-20 maja 2022r w hotelu wskazanym przez 

Zamawiającego  oświadczam, że posiadamy następującą wiedzę i doświadczenie: 
 

L.p. Przedmiot usługi 

Podmiot  
(na rzecz 

którego zostały 
wykonane) 

Daty wykonania 
od/do 

(dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr) 

Wartość usługi 
brutto 

1.     

2.     

3.      

4.     

5.     

 
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane.  

 
 

 
 

/podpis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 
 

             ………………………., dnia …………… 2022 r.  
…………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w postępowaniu na Przygotowanie, produkcja, realizacja sceniczna wydarzenia, montaż, 

demontaż; w tym zapewnienie wyposażenia i oprawy graficznej podczas międzynarodowego Forum „PISM 

Strategic Ark” odbywającego się w Warszawie, w dniach 18-20 maja 2022r w hotelu wskazanym przez 

Zamawiającego  oświadczam, że: 

1. Reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. IV 

ust. 1c  zapytania ofertowego tj.  

➢ na czas realizacji zamówienia dysponuje osobą zatrudnioną za podstawie umowy o pracę w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, która przy 

realizacji niniejszej usługi będzie pełniła funkcję głównego producenta/koordynatora i która 

posiada minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w produkcji dużych wydarzeń o 

charakterze międzynarodowym i będzie odpowiedzialna za nadzór nad przedsięwzięciem po 

stronie Wykonawcy, kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy i koordynację wszelkich 

działań przy realizacji niniejszego zamówienia; 

➢ dysponuje kadrą minimum 40 grafików, których skieruje do realizacji niniejszej usługi.  

2. Wszystkie informacje podane ww. oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 
 
 

/podpis/ 
 

 


