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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego i warunków współpracy w ramach zadania Mobilne
„Śląskie Smaki”® - Formularz ofertowy na wykonanie zadania Mobilne „Śląskie Smaki”®.

…..….…………………, dn. ………………………….
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA:
MOBILNE „ŚLĄSKIE SMAKI”® - FOOD TRUCK „ŚLĄSKIE SMAKI”®

I. ORGANIZATOR ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice
woj. śląskie
tel. 0048 32 2072071,
www.silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl
2. OFERENT:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Imię i nazwisko/nazwa firmy
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
REGON
NIP
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
II.

Specyfikacja oferty:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2022 r. na wykonanie zadania Mobilne „Śląskie Smaki”®, składam
ofertę na realizację przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu:
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Data rozpoczęcia działalności
gastronomicznej / działalności
gastronomicznej typu Food Truck*
Krótki opis dotychczasowej
działalności
gastronomicznej/rodzaj kuchnia,
przygotowywane dotychczas
potrawy

Informacje na temat pojazdu
deklarowanego do realizacji
zadania

Marka/typ pojazdu**
Rok produkcji

Deklarowane wyposażenie
gastronomiczne ***

Propozycja dań lub produktów
regionalnych do menu „Śląskie
Smaki” (min. 5 potraw oraz min. 5
produktów) – jakie
dania/produkty + krótki opis
składników
Deklarowana liczba zatrudnionych
osób do obsługi Food Truck
Mobilne Smaki (min. 2 os.)
* Do oferty należy załączyć dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gastronomicznej przez min. 3 lata przed
złożeniem oferty – załącznik nr 2.
** Do oferty należy obligatoryjnie załączyć fotografie przedstawiające pojazd (wygląd zewnętrzny, wnętrze oraz istniejące
wyposażenie) lub deklarację do zakupu pojazdu spełniającego wymogi zapytania ofertowego (wraz z ofertą handlową
dotyczącą zakupu tego pojazdu) oraz jego ewentualnym dostosowaniu do przygotowania i serwowania potraw, w ciągu
maksymalnie 2 miesięcy od zawarcia Umowy, w przypadku kiedy Oferent deklaruje zakup samochodu na potrzeby realizacji
zadania – załącznik nr 3.
*** Do oferty należy załączyć zdjęcia elementów wyposażenia pojazdu, ewentualnie oferty handlowe zakupu planowanego
wyposażenia – załącznik nr 4.
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III. Załączniki obligatoryjne do oferty:
1. Załącznik nr 1 - KRS lub inny dokument dot. danych rejestrowych firmy.
2. Załącznik nr 2 – dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gastronomicznej przez min. 3 lata

przed złożeniem oferty
3. Załącznik nr 3 – fotografie pojazdu (wydruk albo wersja elektroniczna) lub deklaracja o zakupie pojazdu
(marka/typ) oraz jego odpowiedniego wyposażenia wg przedstawionego wzoru deklaracji stanowiącego załącznik
do zapytania ofertowego
4. Załącznik nr 4 – fotografie istniejącego wyposażenia gastronomicznego, ewentualnie oferty handlowe zakupu
planowanego wyposażenia.
IV. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
a) Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Zasad konkursu ofert na zadanie Mobilne „Śląskie Smaki”®,
a w szczególności z Załącznikiem nr 1 do Zasad konkursu ofert na zadanie Mobilne „Śląskie Smaki”®, czyli
Zasadami współpracy w ramach zadania Mobilne „Śląskie Smaki”® - przyjmuję (przyjmujemy) jego treść do
wiadomości i stosowania oraz nie wnoszę (nie wnosimy) do niego zastrzeżeń.
b) W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie zadania Mobilne „Śląskie
Smaki”® zgodnie z treścią zasad określonych w Zapytaniu ofertowym i warunkach współpracy w ramach zadania:
Mobilne „Śląskie Smaki” z dnia 04.03.2022 r. i zobowiązuję się podpisać stosowną umowę o współpracy z
Zamawiającym.
V. Pozostałe deklaracje:
a) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni.
b) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę na
warunkach określonych w Zasadach konkursu ofert na zadanie Mobilne „Śląskie Smaki”®, w miejscu i terminie,
jakie zostaną wskazane przez Organizatora zapytania ofertowego.
c) Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Oferenci wspólnie ubiegający się o wykonanie zadania
Mobilne „Śląskie Smaki”®.
d) Nie uczestniczę(ymy) jako Oferent w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu ubiegania się o wykonanie
zadania Mobilne „Śląskie Smaki”®.
e) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne usunąć/przekreślić
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V. Podpis(y):
L.p.

Nazwa(y)
Oferenta(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej
(upoważnionych) do
podpisania niniejszej
oferty
w imieniu
Oferenta(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej
(upoważnionych)
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Oferentów(ów)

Pieczęć(cie)
Oferenta
(ów)

Miejscowość
i data

1.
2.

………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć)

